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প্রথম প্রবাহ 

ক অশ্ব ছুটিল। হোসেনের অশ্ব বিকট চিৎকার করিতে করিতে শিমারের 
% 

শ খ্টি 

গশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল। আবদুল্লা জেয়াদ, অলিদ, প্রভৃতি অশ্ব লক্ষে অবিশ্রাস্ত 
শর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। স্ুুতীন্ক তীর অশ্বশরীর, ভেদ করিয়া! পার 

হইল না, কিন্ত শোণিতের ধার ছুটিল। কে বলে পণ্ডর হৃদয়ে বেদনা নাই ? 
কে বলে মানুষের জন্য পণুর প্রাণ কান্দিরা উঠে না ?-__মানুষের হ্যায় প্রাণ 

ফাটিয়া যায় না? অশ্ব ফিরিল। কিছু দূর যাইয়া শর সংঘুক্ত শরীরে হোসেনের 
ছুলছুল সিমারের, পশ্চাৎ গমন হইতে ফিরিল। তীর চলতেছে । এখন 
অশ্বের বক্ষে গ্রাবাদেশে, তীক্ষতর তীর ক্রমাগত বিন্ধিতেছে ; কিন্ত অশ্বের 

গতি, মুহুর্ত জন্যে থামিতেছে না । মহাঁবেগে গ্রভু হোসেনের শির শুন্য দেছ 

..*শন্নিধানে আসিয়া, পদ হইতে স্বন্ধ, স্বন্ধ হইতে পৃদ পর্য্যন্ত নাসিক দ্বারা প্রাণ 
লইয়া,আবার মস্তক লক্ষে ছুটিবার উদ্যোগ করিতেই বিপক্ষগণে নানা কৌশলে 
অশ্বকে ধরিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। হোঁসেনের অশ্ব সকলি দেখিতেছে, 

বোধ হয় অনেক বৃঝতেও পারিতেছে। ধর! পড়িলে তাহার পরিণাম দশ! 

“কি হইবে তাহা বোধ হয় ভাবিতেছে। প্রভু হোসেন যে, পৃষ্ঠে আরোহণ 

করিতেন ) সেই পৃষ্ঠে প্রতৃহস্তা ক1ফেরগণকে লইয়া_ আজীবন পাপের বোঝা 
বহন করিতে হইবে, একথ। কি সেই প্রভূ ভক্ত বাকশক্কি-_হীন পণ্ডর অন্তরে 
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উদয় হইয়াছিল? দিমারের দিকে আর ছুটিল না। হোসেনের মৃত শরীর 

নিকটেও আর রহিল ন1। বাধা, কৌশল, অতিক্রম করিয়া মহ] বেগে হোসে- 
নের শিবিরাভিমুখে দৌড়িয়া চলিল। সকলেহ দেখিল ছুলছুলের চক্ষু, জলে 
পরিপূর্ণ । ৃ 

আবছুল্লা জেবাদ, মারিয়ান, ওম, এবং আব আব ঘোধণণ অশ্বের পশ্চাৎ 

পশ্চাৎ হোসেন শিবিরাভিমখে বেশে চঁটিল। শিবির অঞ্যে বীর বলিতে আর 

কেহ নাত। এক মাত জয়নাল আবিদিন | হোসেনের উপদেশক্রমে পরি- 

জনেরা, জয়নালকে বিশেষ সাবধানে, গোপনভাবে রাখের়াছেন। হাস্নেবানু, 
কাসেন দেহ বনে ধারণ কবিয়া শোক সন্তপ্ত হৃদয়ের জ্বলস্ত হুতাসনে, শোণি- 

তের আহুভি দিতেছেন । সধিন। মৃত্যু পতির পদ প্রান্তে ধুলায় লুষ্ঠিত হইয় 

অচেভন ভাবে পড়িনা বহ্নাছেন। বিনি যেখানে যে ভাবে রহিয়াছিলেন 
তিনি সেভ ভাবেহ জাছেন। কাহারও মুখে কোন কথা নাই। নীরব । 

চতুর্দিকে নীরব ! কিন্তু আকাশ, পাতাল, বাঘ ভেদ করিয়] যে একটি রন. 

হইতেছে, বোধ ভয় শোক ভাপ পিপাসা কাতর প্রযুক্ত এতক্ষণ কেহই সে 
শুনিতে পান নাই । সাহরে বাহুর মন, চক্ষুঃ কর্ণ, ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ভিন্ন ভিন্ন 
দিকে । হঠাৎ শুনলেন । অঙ্গ শিহরিয়া উঠিল । আবার স্পষ্ট শুনিলেন | বন, 

উপবন, গগন, বায়ু, পৰ্ধ-ত, প্রান্তর ভেদ করির়] শব্দ হইতেছে, হায় হোসেন! 
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সাহরেবান্গর মোহতক্া! জাঙ্গিয়া গেল । হৃদয় কাপিয়! উ্ঠিল। মুখে বলিয়া 

উঠিলেন হায়! একি হইল ? কি ঘটিল? কে বলিতেছে ? চতুর্দিক হইতে 
কেন রব হইতেছে ? ও রব কেন হইতেছে ? হায়! হায়! কি নিদারণ 

আবার সেই অস্তর ভেদী রব কথ। ! হায় । হায়! আবার সেহ রব! 

একি কথ! বে সক পবিত্র বসন, পবিভ্র অস্ত্র ভক্তি সহকারে অঙ্গে 

ধাবণ করিয়া! গিয়াছেন, তাহাতে কি কোন সন্দেহ হইতে পারে ? হায়! 

কপাল গুণে কি পবিভ্রতাব নাহিখ্স আজ জগত হইতে সরিয়া পড়িল !!এঁ বে 

অশ্ব এদ শব্দ! কে শিবিবাভনুখে আসিতেছে ? কাহার অত্ধ ? হায়বে ! এ 

কাহার অথ? সাহরেবান্ শিবির দ্বার দেশে যাইততেই রক্ত মাঝ! শরীরে, 

, হোসেনের অথ সিবিৰে প্রবেশ করিল । ভগ্রি? কপাল পুড়িয়াছে। আমাদের 
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কপাল পুড়িয়াছে দেখ, অশ্ব দেখ, হুলছুলের তীর সংবুক্ত শরীর দেখ, রজে্ 

প্রবাহ দেখ । বলিতে বলতে .সাহরেবান্ু অচেতন ভাবে ভূতলে পড়িয়া 

গেলেন । আর আর পরিজনেরা শূন্ত পিঠ ছুলছুল__-সমস্ত শরীর শরে জর জর 

দেখিয়া, মন্মভেদী আত্মনাদ,__কেহ হত চেতন অবস্থায় বিকট চিৎকার করিয়া 

অচেতন ভাবে ধরাশায়ী হইলেন । ছ্বমভল ফাপিতে কাপিতে মাটিতে পড়িয়া 
গেল। হোসেনের প্রিয়তর অশ্ব প্রাণ, বায়ু সহিত মিশিয়া অনস্ত আবাশে 

চলিয়! গেল। 

এদিক্তক মারিরান, ওমর, অলিদঃ জেয়াদ আর আর ষোধগণ উগ্র মুর্ভিতে, 

বিকট শব্দে কৈ জরনাল ? কোথা সঞ্গেনা ? নাম উচ্চারণ করিতে করিতে 

শিবির মধ্যে প্রবেশ করিল। কিন্তু দক্ষিণে, বামে, সন্মুখে, কিঞ্িৎ দুরে দৃষ্ট 
পড়িবানাত্র অঙ্গ শিহরিয়া উঠিল, বীর শরীর কাপিয়া গেল । কি মন্ম্রভেপশ 

দৃশ্তা ! 

বীরবর অহাবের খণ্ডিত শরীর, কাসেমের-_সৃত্য শয্যা, হোসেনের অশ্ব, 
তিগত প্রাণ সখিনার পি ভগ্ডির চিভ্ দেখিরা, মরিয়ান এবকদৃষ্টে 

২ সখিনার প্রতি চাহিয়। রহিলেন। সুত কি জীবিত কিছুই নির্ণয় করিতে 
পারিলেন না। কিঞ্চিৎ অগ্রসর হয়া দেখিলেন, সখিনাদেবী স্বামি-পদ 
ছুখান্ী বক্ষোপরি স্কাপন করিয়া যেন ঈশ্বরে আত্ম সমর্পণ করিয়াছেন । 
স্বামি-দেহ বিনিগ্গত পবিত্র শোণিতে পবিত্র দেহ রপ্রিত হইয়া অপূর্ব শ্রী ধারণ 
করিয়াছে | 

মারিয়ান আর একটু অগ্রসর হইলেন | সখিনাকে ধরিয়া তুগসিবেন 
জাশারে হস্ত বিস্তার করিতেই বেন মুত শরীরে হঠাৎ জীবাঁম্মার আবির্ভাব 

হইল । বেন স্বগীয় দূত জেব্রাইল মর্তভে আসির1 সখিনার কাণে কাণে বলিয়া 

গেলেন ; সখিনা ! তুমি না সাধবী সতী! পর পুরুব তোমার অঙ্গস্পর্শ 

করিতে উদ্যত, এখনও স্বামি চিন্তা! এখনও স্বামি শোক ? অবল1 অবয্নব 

পর পুরুষের চক্ষে পড়িলে মহাপাপ । নিজে দেখিলেও এ পাপ। তুমি বীর 

ছুতিত1, বীর-জারা, ছি ছি সখিনা ! ছি ছি ! সাবধান হও ! 

সখিনা, ত্রস্থভাবে উঠিয়। বসিলেন। সম্মুখে চাহিতেই দেখিলেন অপণব- | 

চিত যোধ সকল চারদিকে ছুটাছুটি করিতেছে, নে যাহা পাইতেছে লহদুতছে /. 
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হঠ্পৎ ছুলছুল প্রতি দৃষ্টি পড়িল। মৃর্তিকায় শায়িত, সমুদয় অঙ্গে তীর বিদ্ধ, 

তীর সকল শরীরে বিদ্ধ হইয়! কত মৃত্তিক সংলগ্নে, কত শরীচ্রাপরি পড়িয়া 

রহিয়াছে । প্রতি শরের মুখ হইতে শোণিত নির্গত হইয়া শ্বেত অশ্ব, প্রায় 

লোহিত বর্ণে রঞ্জিত হুইয়াছে | সখিন! এক দৃষ্টে অশ্ব প্র-্ত চাহিয়া রহিলেন । 

পূর্বব কথ! স্মরণ হইল। চক্ষু উদ্ধে উঠিল সুখ ভাব ভিন্ন হইল। সজোরে 

কাসেমের কটিদেশ হইতে খঞ্জর লইয়া মভারোষে বলিতে লাগিলেন । ওরে! 

কাফেরগণ ! সেই সাহসে শিবিরে আসিয়াছেস ? ওরে ' £সই সাহসে অত্যাচার 

করিতে আসিয়াছিস ? অরে! আমরা অসহায়, সেই সাহসে? আমরা 

নিরাশ্রয়,অরে ! সেই সাহসে ? ভূলিলাম। ভুলেলাম ! এখন বাসেম ভূলিলাম। 

ভূলিলাম কাসেম ! তোমার এখন ভুলিলাম। নারী জীবনের উদেশ্ত দেখাইতে 

তোমারে ভূলিলাম কাসেম । এ পিতার অশ্ব । সমুদ্ঘ অঙ্গে তীর বিদ্ধ । অথচ 

মৃত্তিকার শারিত। আরকি? আর আশা কি? সখিনার আর আশা কি? 

কাসেম চাহ্ছিয়! দেখ । একবার চাতির! দেখ । সখিনার হস্তে তোমার খঞ্জর |! 

মারিয়ানকে লক্ষ করিয়া বলিতে লাগিলেন । রে বিধন্মী কাফের! দুর হও ॥ 
সখিনার সম্মুধ হইতে দূব হও । এ দেপ ! যদি ঈশ্বব যথার্গ চক্ষ দিয়া থাকে 

তবেএঁ দেখ! শৃন্তে চাহিয়া দেখ ! সেই সাহানা বেশ। সেঠ শত্রু অস্ত্রে 

আঘাতিত হুইয়। সাহানা বেশ । চণ্ডালে অমুতে আশা ? এই বলির তস্তস্থিত 

খঞ্জর স্থকোমল বক্ষে সজোরে বসাইয়। পুন্ভ পার করিয়া দিলেন । “হায়রে 

রোধীর ধার! |” খঞ্জরের অগ্রভাগ বহিগা২ শোণিতের ধার ছুটিল। সখিন! 
কাসেমের মৃত্যুদেহ পার্খে অদ্ধ মুকুলিত ছিন্ন লতার স্যার ধরাশায়ী হ£লেন। 

মারিয়ান নিস্তব্ধ অন্য অন্ত সৈনিকগণ ধাহার সখিনার ;__সাধবী সত্তী 

সখিনার কীন্তি শ্বচক্ষে দেখিলেন তাহার নিস্তব্ধ । স্থিরভাবে দণ্ডায়মান 1. 

এক পদ ভূমিও অগ্রসর হইতে আর সাহসী হইলেন না | 

মারিয়ান বলিতে লাগিলেন ভ্রাতাগণ ! হোসেন পরিবার প্রতি কেহ 

কোন প্রকারে অত্যাচার করিও ন!। সাবধান ! কেহ কোন কথ! মুখে আনিও 
না। শ্বচক্ষেই দেখিলে । কি অসীম সাহস ! কি অসীষ্জা ক্ষমত1। কি আশ্চর্য্য 1 

ইহার্দের মনের ভাব হঠাত পরিবর্তন হইল । বিশেষ লক্ষ করিয়া দেখ, এখন 
সেই এক অনির্বচনীর অপুর্ব ভাব। দেখিলেই বোধ হয় যেন ইহারা সন্তোষ 



গ্রথহ প্রবাহ । প€ 

সহকারে কোথায় যাইতে ব্যগ্র হইয়াছে । ছুঃখের চিহ্ুমাত্র মুখে নাক্। 

বিয়োগ, শোক, বেদনার নামও যেন অন্তরে নাই | সকলের হাতেই একং 

খানি শাণিত অন্ত্র। তরবারী খঞ্জর, কাটার, চেশর!, যে যাহা পাইয়াছে লই- 

রাছে | ধন্যরে আরবীয়নারী ! তোমরাই গন্য ! পন্তি পুত্র-বিয়োগ-বেদন! 

তূলিয়! সমর সাজে সন্ত সম্মুখিন । ধন্য তে।নবা ! ভ্রাতাগণ ! আমাদের বীরত্বে 
ধিক! অস্ত্রে খিক ! নারিতস্তে, অন্তর দেখিয়া কি আব এসকল অস্ত্র হস্তে ধরিতে 

উচ্ছা করে? ইহারা আমাদের প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করুক বা না৷ করুক আগর 

কিছুই বঞ্লব ন1। ছি ছি । অবলা! কুলন্ত্রীর সহি-ত যুদ্ধ করিতে অস্ত্রের বাবশার 

শিক্ষা করি নাই । ভ্রাতাগণ ! তোমরা ভাব কোন কধণণ বলিও না সকলেই 

স্বস্ব অস্ত্র কোষে আবদ্ধ কর । যাহ] বপিবার আমিই বলিভেডি। 

মারিয়ান অবনত শিরে বলিতে লাললেন। সাধবীসতী দেবীগণ ! আমরা 

£হারাজ এজদের আজ্ঞাবহ এবং চির অনুগত দাস । মহারাজ আদেশে আম- 

রাই কার বালা ক্ষণে হোসেনের বিপক্ষে যুদ্ধে আসিয়াছিলাম | এখন যুদ্ধ 

শেষ ভইয়াছে । আমরা জয়লাভ করিয়াছি । আমরাই আপনাদের স্ুখতরি আজ 

বিধাদসিন্ধুতে ড্ুবাইয়াছি | আজিকার অন্তেব সহিত আপনাদের স্বাধীনতা 

স্্যয একেবারে অন্তমিত হইয়াছে । এখন আপনারা মহারাজ এজিদ সৈন্য 

হস্তে বন্দী । বন্দীর প্রতি অত্যাচার কাপুরুবের কার্য । বরং আপনাদের জীবন 

রক্ষার প্রতি সব্ধদা আমাদের তুষ্ট থাকিবে । ক্ষত পিপাসা নিবারণ হেতু যদি 

কোন জব্যের অভাব হয় সে অভাব মোচন করিব। 

সকলেই নিরব | বাট পুতলিবত্নিরব | স্পন্দহীন জীববতনীরব ! আনিমিষে 

নিরব। কেবল অল্প বয়স্ক বালক বালিকার! বলিয়া উঠিল । জল! জল । আমরা 

তোমাদের নিকট জল চাহি । দয় করিয়া একপাত্র জল দেও-__-_- 

মারিরান অতি তল্লপ সময় মধ্যে ফেরাত জলে অনেকের তৃষ্ণা নিবারণ করি- 

লেন । কিন্তু যাহাদের অস্তরে পতিত পুত্র ভ্রাতা বিয়োগ জনিত শোকাগ্নি গ্রচও 

বেগে হু শবে জলিতেছিল-_শরীরের প্রতি লোমকুপ হইতে সেই মহা অগ্নির 

“জ্বলস্ত শিখা মহাতেজে নির্গত হইয়া জিয়স্তজীবন জালাইতেডিল, তাহাদের 
নিকট জলের আদর হইল না ॥ ফেরাত জলে সে জলন্ত আগুন নির্ধাণ হইল 

ন1। বরং আরও সহমত ওণ জ্বলিয়া! উটিল। 



৬ ব্ষাদ-সিদ্ধু ! 

মরিয়ান 'একটু উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন । বন্দীগণ ! শিবিরস্থ বনিগণ 

প্রস্তুত হও | দামস্ক যাইবার জন্য প্রস্তত হও | যুদ্ধাবসানে বুদ্ধ ক্ষেত্রে পরাজিত 

পক্ষকে রাখিবাব বিধি নাই । প্রস্তত ছও। তোমরা মহারাজ এদের" বন্দী 

মররয়ানের হস্তে । শীঘ্র প্রভভত হও। এখন দামস্ক যাইতে হইবে। 

রে পথিপ- ! রে পাবাণ পপর পপিক্ 1 কি লোভে এভ ত্রন্তে দৌডিনেছ ? 

কি আশার এট্ডহশীর বধাব অগভাে সি রিয়া লইরা যঃ&তেছ ? এশবে ? 

হায়! 'এ খত শিবে ? ভোমার প্রয়োজন কি? শীদার এশিরে 

তামার স্বাপ কি? হোসেন ভোদার কি বরিয়াছিল 2 উমিভ আব জরনাৰ 

রূপে মোহিত হহয়াছিলে না ? জরনান হাসেনের স্ত্রী । “হাসেনের শিরতো নার 

বর্ধাগ্রে কেন ? উনিইবা সে শির লইয়া উদ্ধশ্বাসে এত ধেগে যাইতেছ 
কোথা ? শামার ! একট দাড়াও আমার প্রশ্নের উত্তর দিরা বাও। কার সাধ্য 

তোমার গমনে বাধা দেয় ? বার ক্ষমভা তোমাকে বিছু বলে? এবট্র চাড়াও। 
এ শিরে তোমার স্বার্থ কি? খঙ্ডিত শিধে এত প্রয়োজন কি? অর্গ ? হায়রে 

অর্থ ! হায়রে পাতকী অর্থ ! ভুহই জগতের সকল অনর্পের মূল । জাবের জীবনের 

ংশ,সম্পতিরনাশ, পিত। পুত্রে শক্রতাগম্বামী স্ত্রীতে মন-মালেন্ত,ভ্রাতার ভগ্থি 
কলহু,রাজী। প্রজায় বৈরিভাব,বন্ধ বান্ধবে বিচ্ছেদ।__তুই জগতের জনর্থের মুল 
ও ক1রণ। বিবাদ বিসন্বাদ, কলহ, বিচ্ছেদ, বিয়োগ বিসজ্জন, বিনাশ, এস্কলই 

তোদারই জন্তে ? তোমার কি মোহিণী শক্তি ! কি মধুমাথা বিষ সংঘুক্ত 

প্রেম ! রাজা, প্রজ ধনী, নির্ধন যুবক বৃদ্ধ, সকলিই ব্যস্ত মহাব্যস্ত গ্রাণ উষ্ভা- 
গত। তোমারই আশায় কেবল মাত্র তোমারই কারণে কতজনে তীর গুলি 
তরবার, দুঃসাহসে অকাতরে বক্ষপাতিয়! লইতেছে প& তোমারই জন্কে অগাধ" ও 

জলে ঢু বতেছেঃ ঘোর অরণ্যে প্রবেশ করিতেছে | পর্বত শিখরে আরো- 
হণ করতেছে । রক্ত, মাংসপেশী, পরমানুসংবোজিত শরীর ; ছলনে । 



দ্বিতীয় প্রবাহ । রর 
রিল 

তোঁমারই জন্ত শুন্যে উড়াইতেছে । কি কৃহক ! কি মায়া! কি মোহিনী শক্তি! 
তোমার কুহুকে কে না পড়িতেছে ? কে না ধোকা খাইতেছে ! কে না মজি- 

তেছে | তুমি দূর হও তৃমিদূব হও । কবির কল্পনার পথ হইন্তে একেবারে 
দুরহও | কবির চিস্তাধার হইতে একেবারে সরিয়। যাও। তোমার নাম 
করিয়া কথা কহিতে মঙ্গ শিহরিয়া! উঠে । তোমারই জন্তে প্র হোসেন 
শিমাব হস্তে খণ্ডিত, তোমারই জন্ত খশ্ডিত শির বর্ষাগ্রে বিদ্ধ । 

শিমার অবিপ্রান্ত যাইতেছে । দিনমণি মলিন মুখী । অন্তাচল গমনের 

উদ্যোগ | শিনার অন্তরে নানাভাব ; তন্মধ্যে অর্থ চিন্তাই প্রবল । চির অভাব 

গুলি আশু মোচন করাইন্ড্রিন | একাই মরিয়াছি, একাই যাউনেছি, আর 

ভাবন1 কি ? লক্ষ টাবাব অপ্িকারীই আমি । টিস্তার আর কোন কারণ 

নাই | নিশাও প্রা সমাগত, কোথায় যাই? বিশাম না করিলেও আর সহা 

হইতেছে না, নিকটস্ত পল্লিতে কোন গুহীর আবাসে যাইয়া! নিশা যাপন করি । 

£%8এত সকলি মহারাজ অধীন ভূক্ত। সৈনিক বেশ, হস্তে বর্ষা, আবার তাহাতে 

মনুষ্য শিরবিদ্ধ কে কি বলিবে? কাঁর সাধ্য কে কি করিবে? শিমার এক 

গৃহীর আশ্রমে উপস্থিত হইয়া! এ স্থানে নিশা যাপন করিবেন জানাইলেন । 

গৃহ স্বামী সাদরে শিমারকে স্থান নির্দেশ করিরা দিলেন, বর্ষ। বিদ্ধ খণ্ডিত শির, 
অস্ত্র শস্ষে সুসজ্জিত, বুঝি রাঁজসংক্রান্ত কেহ বাহয় মনে করিয়া গৃহ স্বামী আর 
কোন কথা বলিলেন না। পথশ্রান্তি দূরীকরণ উপকরণ আদি ও আহারীয় দ্রব্য 
সামগ্রি আনিয়া ভক্তি সহকারে আতিথ্যসেবা করিলেন । ক্ণকাল বিশ্রামের 

পর অতি বিনীতভাবে বলিলেন মহাশয় ! যদি অন্থুমতি করেন তবে একটি 

কথা জিজ্ঞাসা করি । 

শিমার বলিলেন । 

কি কথা? 

“কথা আর কিছু নহে আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন? আর এই 

বর্ষ! বিদ্ধটশির কোন মহাপুরুষের ? 

“ইহার, অন্কষেক কথা ।*তবে তোমাকে অতি সংক্ষেপে বলিতেছি। মদিনার 

রাজ! হোসেন, যাহার পিতা আলী, মহম্মদের কন্যা ফাতেমা! যাহার জননী, 

এ তাহারই শির | বারবল! প্রান্তরে, মহারাজ এজিদ প্রেরিত সৈঙ্ সহিত 



বিমদ-মিন্ধ ! 

সনের পরাস্ত হইয়া] মারা গিয়াছে | দেহ হইছে মন্তক ভি করিয়া, মহারাজ 

কত লইয়া যাঠতেছি, পুরস্কার পাইব । লক্ষ টাকা পুরস্কার পাইব। তুমি 

পে'স্তলক তোমার গৃহে নানা দেব দেবীর প্রতিমৃত্তি আছে দেখিয়াই আতিথ্য 
গ্রহণ করিয়াছি । মহম্মদের শিষ্য হইলে কখনও তোমার গৃহে আসিভাম না, 
তোমার আদর অভ্যর্গনাহেও ভূলিতান না. তোমার প্রদত্ত আহারও গ্রহণ 
করতাম না। 

“হ1! এভক্ষণে জানিলাম আপনি ?ক ? আর আপনাব অন্ধ মানওমিথ্য] 
নহে । আমি একেশ্বববাধী নহি। নানা প্রবার দেব দেবীহ আমার 
উপাম্ত । আপন মহারাক্ত এনজ।দব প্প্রিয় সৈম্ত, আমার অপরাধ গ্রহণ 

করিবেন না । সচ্ছন্দে বিরাম বরুন। কিন্তু এ বর্ষাবিদ্ধ শির এ প্রকারে 

ন। রাখির! আমার নিকট ধিলে ভাল হইত । আমি আজ রাত্র আপন 

তত্বাবধারণে রাখিতাম । প্রাতভে আপনি লইয়া যা ইচ্চা গমন করিতেন। 

কারণ যদ কোন শক্র আপনার অনুসরণে আসিয়া থাকে, নিশিণ সময়ে, 

কৌশলে কি বল প্রয়োগে এই মহামুল্য শির আপনার নিকট তইতে কাড়িয়া 

লয় কি আপনর ক্লান্তি জনিত অবশ অলসে, ঘোর নিজ্রার কোলে অচেতন 

হইলে,আপনার অজ্ঞাত্তে এই মহ্তামুল্য শির, আপাততঃ যাহার মুল্য লক্ষ টাক! 

যদি কেহ লইয়া যায়, তবে মহাছঃখের কারণ হইবে, আমাকে দিন আমি 

সাবধানে রাখিব। আপন প্রত্যয়ে লহবেন । আমার তত্বাবধারণে রাখিলে 

আপনি নিশ্চিন্ত ভাবে নিদ্রাসুথ অনুভব করিতে পা'রবেন। 

শীমারের কর্ণে কথাগুলি বড়ই মিষ্ট বোধ তইল। আর দ্বিরূক্তি না করিয়া 

প্রস্তাব মাত্রেই সম্মত হইলেন্, গৃহস্বামী হোসেন মস্তক সম্মানের সহিত মস্তকে 

লইয়া বু সমাদবে গৃহ মধ্যে রাখিয়া দিলেন । পথশ্রাপ্তি হেতু শিমারের কেবল 

শয়নে বিলম্ব | যেমনই শয়ন, অমনি অচেতন । 
গৃহস্বামী বাস্তবিক হজরত মহম্মদ ম্তফার শিষ্য ছিলেন না! নান! প্রকার 

দেব দেবীর আবাধনাতেই সর্ধদ1 রত খাকিতেন । উপযুক্ত তিন পুত্র এবং এক 

শি । নাম “আদব ৮% ূ | 

_* হজরত এতব্রাহিম খলিলোললার পিতার নাষও আজর বোতপরাস্ত ছিল 

হস আভর নহেন। 



দ্বিতীয় প্রবাহ : 

শিমারের নিদার ভাব জানিয়! আজর, স্ত্রী পুত্রসহ হোসেনের মস্তক 

ঘিরিয়া৷ বসিলেন এবং আদি অস্ত সমুদায় ঘটন। বলিলেন । 

যে ঘটনায় পশু পক্ষীর চক্ষের জল ঝরিতেছে, প্রকৃতির অস্তর ফাটিয়। 

যাইতেছে, সেই হোসেনের দেহ বিচ্ছিন্ন মস্তক দেখিয়া) কোন হৃদয়ে ন! 

আঘাত লাগে? দেব দেবীর উপাঁসকেই হউক, এসলাম ধর্ম বিদ্বেষিউ 

হউক, নিদারুণ ছুঃখের কথা শুনিলে কে না ব্যথিত হয়? পিতা পুক্র পকপে 

একত্র হইয়। হোসেনশোকে কান্দিতে লাগিনেন। 

আর্জর বলিলেন ! 

“মান্বষ মা্রই এন উপকরণে গঠিত এক ঈশ্বনের স্থষ্ট, জাতিভেদ, ধর্মমভেদ 
সেও সর্বশক্তিমান ভগবানেব লীলা, ইহাতে পরস্পর হিংসা, দ্বেব, বৃণ। 

কেবল মুঢ়তাব লক্ষণ । এজিদ ! এমাম হাসেন, হোসেন প্রতি যেরূপ অত্তয।- 

চার করিয়াছে, তাহা মনে করিলে হৃদয় মাত্রেরই তঙ্জ্ি ছিড়িয়া যায়। সে 

ংখের কথায় কোন চক্ষু না জলে পরিপুর্ণ হয়? মান্ষের প্রতি এইক্দপ 

ঘোরতব অত্যাচাব হুইলে, আর না হয় জাভীয় জীবন বলিয়াও কি প্রাণে 
আঘাত লাগে ন1? সাধু পরম ধার্টিক, বিশেষ ঈশ্বর ভক্ত, মহাপুরুষ মহম্ম- 

দের প্রাণাধিক ইহাদের এই দশ]? হায়।তায়! সামান্ত পশু মরিলে কত 

মানুষ কান্দিয়া গড়াগড়ি যায়, বেদনায় অস্থির হয়, আর মান্থষের জন্য কি 

মান্ধষ কাদিবে না? ধর্মের বিভিন্নতা বলিয়া কি মান্থযের বিয়োগে মান্থষ 

যন্ত্রণা ভোগ করিবে না? থে ধর্্হি কেন হটক না পবিত্রতা রঙ্গ! করিতে, 

সৎকার্য্যে যোগ দিতে পণ্যের ফল ভোগ করিতে, কে নিবারণ করিবে ? 
মহাপুরুষ মহম্মদ পবিত্র, হাসেন পবিজ্র, হোসেন পিল, হোসেনের মস্তক 

পবিত্র, সেই পবিত্র মন্তকের এত অবমাননা ? যুদ্ধে তত হইয়াছে বলিয়াই 

কি এত তাচ্ছিল্য? জগত কয় দিনের? রে এজিদ! তুইকি জগতে অমর 

হইয়াছিস্? তোর চির জলস্ত রোষাখ্রি__জীবনশূহ্া দেহের সদগতির সংবাদ 

শুনিয়াও কি নির্বাণ হইত ন1? তোর আকাঙ্খা কি বুদ্ধ জয়ের সংবাদ শুনি- 

“যাও মিটিত না? জ্সেন পরিবারের ছঃখের কান্নার রোল সপ্ততাল 
আকাশ ভেদ করিয়া! অনস্তধাঁমে অনস্তর্পে প্রবেশ করিয়! অনস্ত শোঁক বির”: 
করিতেছে, ঈশ্বরে আসন টলিতেছে। “তাঁর মন কি এতই টি 



১ বিষাদ-সিহ্থ ! 

জীবন্ শৃন্ত শরীরে 9 ক্রোধ, তাহাতে ও শত্রত। ? তোকে কোন ঈখর গড়িয়া- 

ছিল জানি না, কি উপকরণে তোর শরীর গঠিত তাহাও বলিতে পারি ন1। 

তুই সামান্য লোভের বশবর্তাঁ হইয়া কি কাণ্ড করিলি? তোর এই আমান্ুষিক 

কিন্তিত্ে ক্রগত কান্দেবে, জগতীয় মাত্র কান্দিবে। হায় ! এই মহাপুরুষ 

জীবিত থাকিলে এই মুখে কত প্রকারে ঈশ্বরের গুণ কীর্ভণ কর্রিতেন, কত 

কাল ঈশ্বরের মত এই মুখে প্রবাশ করিতেন । তৃই অসময়ে মহাখষি 

হোসেনের প্রাণভরণ ক্রিয়াছিস্» তোর পিতা এমাম বংশের ভিন্ন নহেন, 

তাহার হদয় এমন কঠিন প্রস্তরে গঠিত ছিল নাঁ। হায়! হায় ! তাঁর ওরষে 

জন্মিয়া তোর এক ভাব? আজ স্বভাবও তোর নিকট পরাস্ত হইল। 

তা যাহাই হক আদরের এই প্রতিজ্ঞা জীবন থাকিতে হোসেনের শির 

দাঁমর্ষে লইয়া যাইকত দিবে না। যর সহিত আদরে রাখিয়া ভক্তি 

সঙ্ককারে দেই মহাপ্রান্তর কারবলায় যাইয়া, শির শন্ত দেহের সন্ধান 
করিয়া সদগতিল টউপাম্ন করিবে, প্রাণ থাকিতে এ শির আজর ছাড়িবে ন1। 

আজরের স্ত্রী বলিলেন । 

এই হে!সেন বিণ ফতেমার অঞ্চলের নিধি, নয়নের পুত্ল ছিল। হায়! 

হায় । ভাহার এঠ£ দশা? এ জীবন থাক্ বা যাক প্রভাত ন1 হইতে 

হইতে আমরা এই পর্ত্র মস্তক লইয়া কারবালায় যাইব । শেষে ভাগ্যে যাহ! 

থাকে হইবে । 

পুত্রেরা বলিল। আমাদের জীবন পণ। প্রাতে কিছুতেই সৈনিক হস্তে 

এ মস্তক প্রত্যর্পণ বরিব না । সৈনিককে বিদায় করিয়া! সকলে একত্রে 

কারবালার যাইব । 

পুনরায় 'জাজর বলিতে লাগিলেন। 

ধার্ম্েকের হৃদয় এক, ঈশ্বর ভক্তের মন এক । আত্মা এক, ধশ্ম কি কখন 

ছুই হইতে পারে? সম্বন্ধ নাই, আত্মীয়ত] নাই, কথায় বলে রক্তে রক্তে লেশ 
মাত্র যোগ নাই, তবে তাহার ছঃখে তোমাদের প্রাণে আঘাত লাগিল 

কেন? বল দেখি তাহার অন্য জীবন উৎসর্গ করিলে কেন ? ধার্পিক জীবন 

কাহার না আদরের ? ঈশ্বর প্রেমিক, কাহার ন! যত্বের ! তোমাদের সাহস 

দেখিস! আসাদ প্রাণ শীতল হইল। পরোপকার ত্রতে যে জীবন পণ করি ল, 



ভ্িতীর প্রবাহ । ১২ 

কথাট! গুনিয়াও আজ আমার কর্ণ জুড়াইল। তোমাদের -সাহসেই গৃহে 

থাকিলাম। প্রাণ দিব। কিন্তু এ শির দামস্ক লইতে দিব না। 
পরম্পর সকলেই হোসেনের প্রসঙ্গ লইয়া রজনী অতিবাহিত কবিতে 

লাগিলেন। প্রভাত হইতে সন্ধ্যা! পর্যযস্ত কারবালা প্রান্তরে যে লোমহর্ষণ 
ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে, জগত দেখিয়াছে। নিশাদেবী জগতকে আবার 

নৃতন ঘটন1 দেখাইতে জগত লোচন রবিদেবকে পুর্ব গগন প্রাস্তে 

বসাইয়া নিজে অন্তর্ধান হইবার উদ্যোগ করিলেন। দেখুক। জগত দেখুক! 

কল্য দেঙ্িয়াছে আজ আবার দেখুক -নিঃস্বার্থ প্রেমের আদর্শ দেখুক-_ 

পবিত্র জীবনের যথার্ম প্রণয়ী দেখুক__পাধুজীবনের ভক্তি বেখুক ।ধর্শে ঘ্বেষ, 

ধন্মে হিংসা, ষথার্ম নান্ুযের শরীরে আছে কি না তাহার দৃষ্টান্ত দেখুক। ভ্রাতা 

ভগিনী জারা, পুত্র পর্রজন বিয়োগ হইলেই লোকে কান্দর। থাকে, 

জীবনকে অণ্ত তুচ্ছ জ্ঞানে জীবন থাকিতেই জীবলীলা ইতি 

করিতে ইচ্ছা করে। পরের জন্য যে কান্দিতে হর না, গ্র।ণ দিতে হয় না 

তাহারও জলন্ত প্রমাণ আজ দেখুক, শিক্ষা! করুক, যথার্থ সহান্ত হুতির লক্ষণকি? 

মানুষের পরচর কি? মহাশক্তি সম্পন হৃদয়ের ক্ষমত1 কি? নশ্বর জীবনে 

অবিনশ্বর কি? আজ ভাল করিয়া দেখক । 

জগত জাগিল। পুর্ব গগন লো'হত রেখায় পরিশোভিত হইল । শিমাঁর 

ও শয্যা হইতে উঠিয়। প্রাতঃক্রিয়াদি সমাপন করিয়া ব্ষা হান্ডে দণ্ডায়মান হইয়| 

উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল । 

“আমি আর বিলম্ব করিতে পারি ন। আদার রক্ষিত মন্তক আনিয়। দেও । 
শিত্রই যাইব। আজর বহির্ভাগে আমির? বলিলেন, ভ্রাতিঃ! (ভোঁমার নামটি 

কি শুনতে চাই। আর তুমি কোন্ ঈশ্বরের স্থষ্টজীব তাহাও জানিতে চাই। 
ভাই রাগ করিও না? ধর্ম নীতি, রাজনীতি ঘুক্তিবিধি, ব্যবস্থা হার কিছুতেই 
একথা নাই যে শত্রুর মৃত শরীরেও শত্রুতা সাধন করিতে হয়। বন্তপশ্ড এবং 
অসভ্য জাতিরাই গত জীবন শক্র-শরীরে নান! প্রকার লাঞ্ ন1! দিরা মনে মনে 

“ আনন্দ অন্থুভব করে। ভ্রাতঃ তোমার রাজ স্সভ্য তুমিও িবিব সভ্য, এ 

অবস্থায় এ পশু আচার কেন ভাই? 
ণরাত্রে আমাকে আশ্রয় দিয়াছ, তোমার প্রদত্ত অন্নে উদর পরিপূর্ণ করি- / 



5 বিষাদ-মিন্ধ । 

যাছি, সুতরাং শিমাঁরের বর্ষ হইতে রক্ষা পাইলে । সাবধান ও সকল হিতো- 

পর্দেশ আর কখনও মুখে আনিও না। তোদাঁর হিতোপদেশ তোমার মনেই 

থাকুক, ক্ঞাই সাহেব! বিড়াল তপস্থী, কপট খধি, ভণ্ড গুরু, স্বার্থপর পীর” জগতে 

অনেক আছে। অনেক দেখিয়াছি আজিও দ্বেখিলাম। তামার ধর্ম কাহিনী 

তোমার পাজনৈতিক উপদেশ, তোমাৰ যৃক্তি, কারণ, বিপি, ব্যবস্থা সমুদয় 

তুলিয়। রাখ । পর্শববভারের বৃদ্ধ তা, চতুরতা, শিমারের বুঝিতে আর বাকি 

নাই; ও কথায় মহাকার শিমার ত্রলিলেন না, আত এ ফোটা কথাট। কে না 

বুঝে যে হোসেন মস্তক তোমার নিকট স্রাখিয়া যাই তুমি দামস্কে” যাইয়া 

মহারাদ্স নিকট বাহাছুরি জানাইয়! লক্ষটাকা পুরকঙ্কার লাভ কর; যদি ভাল 

চাও যণ্দ প্র্ণ বাচাইতে ইচ্ছা কল, ফি কিছু দিন জগতেক মুখ দেখিত্তে 

বাসন। হয়, তবে শীঘ্র হোসেনের মাথা আনিয়। দেল । 

“অরে ! ভাই আমি তোর মত অর্থ লোভি নহি! আমি দেবতার নাম 

করিয়া বলিতেছি অর্থ-লালসায় হোসেন মস্তক কখনই দামস্ক লইব ন1। টাকা! 

অন্তি তুচ্ছ পদার্থ উচ্চ হৃদয়ে টাকাব ঘাভ গ্রতিঘাতত নাই। দয়] দাক্ষিণ্য, 

বন্ম, স্নান যশবিশিক্ি, পরহ্হখে কাত এই সকজ মহামুল্য রত্রের নিকট টাকার 

মুল্য কিবে ভাই ॥ 

“ওহে ধাম্মিকবর । আনি প সকল কথা অনেক জানি, টাকা যে জিনিষ 

তাহাঁও চিনি। মুখে অনেকেই টাক] অপুচ্ছ, অর্প অনথেলি মুল বলিয়া 

থাকেন। কিছ্ব জগত এমনি ভয়ানক স্থান যে টাকা না, থাকিলে তাহান 

গান কোন স্ানে নাই । সমাঙ্গে নাই, স্বজাতীর নিকটে নাই । কাহাল 

নিকট সন্মান নাই । লাতা গ্রিস নিকট বৃথাটান প্রত্যাশ। নাহ । ত্ত্রীর 

তায় ভালবানা! বলত জগতে আর কে আছে? টাকা না থাকিলে অমন 

'অকত্রিম ভাঙবাসান নিকটে ৪ আদব নাই । রাজায় চিনে না, সাধারণে মান্ত 

রে না, হিশবে জ্ঞান থাকে লা, টাকা ফেক পদার্থ তাহ! তুমি চেন 

বা] না! নেন, মানি ৫নেশ চিনি । আর তুমি নিশ্ন্ব জানিও 'আমি নেহাত 

মুর্খ নহি, আপন লাভা পাভ বেশ বুরিতে পাবি ।৫ দদি ভাল চাও, যণি 

আপন প্রাণ বাচাইতে চাও তবে শীত্র খর্ডিত মস্তক আনিয়! দেও । রাজ্জ- 

[দ্রাহীর শাস্তি কিগ গাবে পাগল বাজঙোহীব শক্তি কি তাহা জান £ 
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“রাজবিদ্রোহীর শাস্তি আসি বিশে করিপা জান্নি। দেখ ভাই । তোমার 

সহিত বাদ বিসথাদ 'অকৌশল করিতে আমার ইচ্ছা মাত্র নাই। তুমি 
. মহারাজ এজদের সৈনিক আমি তাহার অধীনস্থ প্রজা, সাধ্য কি মহারাজ 

রাজকর্মচারির আদেশ অবহেলা করি। একটু অপেক্ষা কর খণ্ডিত শির 

আনিয়] দিতেছি মস্তক পাইলেই ত ভাই তুমি ক্ষান্ত হও ? 
“ই, মস্তক পাইলেই আমি চলিয়া বাই, ক্ষণকালও এখানে থাকিব না।" 

আর ইহাঁও বলিতেছি মহারাজ নিকট তোমার ভাল কথাই বলিব ।* আমাকে 
আদর আছ্লাদে স্থান দিয়াছ, অভ্যর্থনা ঝুঁরয়াছ, সকলি বগিব। হয়ত ঘরে 

বসিয়া কিছু পুরষ্কারও পাইতে পার। শীপ্ধ শি আনিয়া দেও 
আজর স্ত্রী পু্রগণের নিকটে যাইয়া বিষণ্ন ভঙ্জ্টব বলিলেন হোসেনের মস্তক 

রাখিতে যে সঙ্কল্প করিয়াছিলাম তাহ] বুঝি ঘটিল না। মস্তক না লইয় 

সৈনিক পুরুব কিছুতেই যাইতে চাহে না । আমি তোমাদের সহায়ে সৈনিক 

_পুক্তবকে ইহকালের মত ( অর্দ লাস) লক্ষটাকা প্রাপ্তির আশা এই স্থান 

হইতে মিটাইয়া দিতে পারিতাম; কিন্ত আমি স্বয়ং যাক্রা করিয়া হোসেনের 

মস্তক আপন তন্বাবধ্ধারণে রাখিয়াছি ; আবার সেও বিশ্বাস করিয়া আমার 

হস্তে অর্পণ করিয়াছে, এ অবস্থার উহার প্রাণ বধ কর! সম্পূর্ণ বিশ্বাসঘাতকতার 

সহিত ন্রহত্যা পাপ পঞ্ষিলে ডুবিতে হয়। রাজ-অন্ুচর, রাজকর্ম্মচারী, 

রাজাশ্রিত লোবকে প্রজা হইয়া প্রাণে মারা সেও মহাপাপ। আমার স্থির 

সিদ্ধান্ত এই মে নিজ মন্তক হ্বন্ধোপরি রাখিয়া হোসেন-ঘস্তক সৈনিক হন্তে 

দিব না। তোমরা শর খড়গ দ্বান্া আমার মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন করিয়া 

সৈনিকের হস্তে দেও, সে বর্ষায় বিদ্ধ করুক | খণ্ডিত শির প্রাপ্ণ হইলে তিলাদ্ধ 

 কালও এথানে থাকবে না নলিরাছে । তোমরা যত্রের সহিত হোসেনের শির 

_ কারবালায় লইয়। দেহ সন্ধান করিরা অন্তেষ্িক্রিয়ার উদ্যোগ করিবে। এই 

আমার শেব উপদেশ । সাবধান কেহ ইহার অন্যথ! করিও না। 

আজরের জ্যেষ্ঠ পুত্র “সারাদ” বলিতে লাগিলেন, পিতঃ ! আমর! ভ্রাতৃত্রয় 

বর্তমান থাকিতে আপন্থার মস্তক দেহ বিচ্ছিন্ন হইবে? একি কথা? 

আমর! কি পিতার উপদুক্ত পুভ্র নহি? আমাদের অন্তরে কি পিতৃতক্তি 

কণামাও শ্তান পায় নাই? আমরা কি এমনি নবাকার পশু যে স্হাক্তে 
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পিভৃমব্তক চেছেনন করিব। ধিক আমাদেব জীবনে ! ধিক আমাদের মন্ুষ্যত্ে! 

যে পিতার ওঁরদে জন্ম গ্রহণ করিয়া জগতের মুখ দেখিয়াছি, মানুষ পরিচয়ে 

মানবে মিশিষ্বাভি » দেই পিভাব শির নে কারণে দেহ বিচ্ছিন্ন হইবে সে 

কারণের উপকরণ কি আমবা হইতে পারি না? পিতঃ ! আর বিলম্ব করিবেন 

ন1, খণ্ডিত মস্তক প্রাপ্তু হউলেই যধি সৈনিক পুকষ চণলয়া যায় তকে আমার 

অস্তক লইয়া তাহার হান্তে স্তাস্ত করুন! সকল গোল মিটিয়া যাউক। 

“ধন্ পায়াদ তুমি ধন্য 1 জগত্তে তুমিই ধন্য ! পরোপকার ব্রতে তুমিই যথার্থ 

দিক্ষিত, তোমার জন্ম সার্গক ; ক্্্ন'রও জীবন স্বার্থক। ঠ্যে উদরে 

জন্মিয়াছ সে উষ্িরনও স্বার্ঘক | প্রাথাধিক জগতে জন্ময়া পশ্তপঙ্গীদিগের ন্যায় 
নিজ উদর পরিপোবণ করিয়া চণ্পসপা গেলে আর মন্থব্যত্য কোথায় 

রহিল। ইহা বলিয়াই আজর দেলায়মান খড়ী টানিয়া লইয়া হস্তে 

করিলেন । 

পরের জন্য বিশেষ খণ্ডিত শিরের কন্য আ'জর, হৃদয়ের হৃদয়, আত্মার 

আত্মা, প্রাণের প্রাণ জ্ন্ত পুত্রত্ব গ্রীবা লক্ষে খড়ী উত্তোলন 

করিলেন। পিচাব হপ্ত উতত্তালনের ইঙ্গিত দেখিয়া সারাদ গ্রাবা নত করিয়া 

দিলেন। আজরের স্ত্রী চক্ষু ঘুর্দিত'কর্িলেন। কবির কলনা। অক্ষি ধাদ! 

লাগিয়া বন্ধ হইল । সুতরাং কি ঘটল কি হইল লেখন তাহা প্রকাশ করিতে 

পারিল না| 

উঃ! কিসাহদ' কি সগ্যগুণ! দেখরে। পাষণ্ড এজন! হৃদয় দেখ 

পরোপকারের জন্য পিতার হস্ত সন্তানের বধ দেখ। দেখরে শিমার তুইও 

দেখ, মন্ব্য জীবনের ব্যবস্থার দেখ । খড়গ রপ্ত হঈল। পবোপকারের 

হেতু মৃত শরীরের সংকার্য হে, প্রণাদিক পুক্রশেণিতে আজ পিতার 

হস্ত রজত হইল, [লৌহ নিক্সিত খংকঙ্গী কাপেয়। শ্বাভাবিক ঝনঝন রবে আর্তনাদ 

করিয়া উঠিল, কিন্তু আজরের রক্ত মাংসের শরীর হেলিল না, সিহরিল না। 
মুখ মণ্ডল মলিন হইল না। ধন্তরে পরোপকার ! ধন্যরে হৃদয়! 

এদিকে শিমার বর্ষা হস্তে বহির্ভাগে দওখরয়মান হইয়া মহাচিৎকার 

করিতেছে । খণ্ডিত শির হস্তে না করি দ্বাযে আমার সম্মুখে আসিবে, তাহার 

শির ধূলায় লুষ্ঠিত হইবে অথচ হোসে দর শির লইয়া যাইব । 



দ্বিতীয় প্রবাহু। ৫ 

আজর খণ্ডিত শির হস্তে করিয়া শিমার সম্মুখে উপস্থিত হইলে, শিমার 

মহা] হর্ষে শির বর্ষায় বিদ্ধ করিতে যাহয়। দেখিলেন যে সদ্য আঘাতিক শির। 

রক্তে ধার বহিয়া! পড়িতেছে। শিনার আশ্র্ম্যান্বিত হইয়া বলিলেন এ 

কার মাথা? তুমি উন্মাদ হইয়া একি করিলে, এ শির লইয়া আমি কি 
করিব ? লক্ষ টাক! প্রাপ্তি আশয়ে হোসেন মস্তক গোপন করিয়! কাহাকে 

বধ করিলে? তোমার মত নরপিশাচ অর্থ গোভিত আমি কথনই দেখি 

' নাই। আহা! এই বুঝি তোমার হিতোপদেশ? এই বুঝি তোমার 

পরোপকান্প ব্রত? আরে নরাধম এইকি তোর সাধুতা? কি প্রবঞ্চক! 

কি পাষণ্ড! অরে ! আমাকে ঠকাইতে আসিয়াছিস্? 

পত্রাতঃ ! তুমিই ত বলিয়াছ ষে খণ্ডিত মন্তক পাইলেই চলিয়া যাইব। এখন 
আবার এ কি কথ! ? এক মুখে দুই কথা কেন ভাই ? 

“আমি কি জানি যে তুমি প্রধান দন্য। টাকার লোভে কাহার সর্বনাশ 

করিলে কে জানে? 

“তুমি কি পুণ্য লাভে হোসেন মস্তক কাটিয়াছিলে? মস্তক পাইলেই 
চলিয়! যাইবে, এখন বিলম্ব কেন ? আমার কথা আমি রক্ষা করিলাম তোমার 

কথা তুমি ঠিক রাখ । 
“কথা কাটাইলে চলিবে ন!।যে মস্তক জন্য কারবাল। প্রান্তরে রক্তের 

ম্বোত বহিয়াছে, যে মস্তক জন্য মহারাজ এজিদ ধন ভাণ্ডার খুলিয়! দিয়াছেন, 

যে মন্তক জন্য চতুঃদিক হায় হোসেন! হায় কোসেন! রব হইতেছে? সেই 
মন্তকের পরিবর্তে একি? ইহাতে আমার কি লাভ হইবে? তুমি আমার 

প্রদত্ত মস্তক আনিয়। দেও। ু 

“ভাই ! তুমি তোমার কথ! ঠিক রাখিলে ন1 ইহাই আমার ছুঃখ। মানুষের 
এমন ধর্ম নতে। 

শিমার মহাগোলযোগে পড়িলেন। একটু চিন্তা করিয়া! বলিলেন এ শির 

এই খানেই রাখিয়া দেও, আমি খণ্ডিত মস্তক পাইলেই চলিয়! যাইব। 

পুনরায় প্রতিজ্ঞা করিলাম । আন দেখি এবারে হোসেন শির ন] আনিয়া 

আরকি আনিবে? আন দেখি। 

আজরের মুখভাব দেখিয়াই মধ্যম পুজ্র বলিলেন পিতা চিস্তা কি? 

/ ৫ 



১৮. পিষাদ সিঙ্ু 

আমর! সবলি শুনিয়াছি, থণ্ডিত মস্তক পাইলেই সৈনিকবর চলিয়া যাইবে, 

অধন স্থান «ই দগ্ডারনান হইল, খডণ হস্তে ককন, আামরা বাচিরা থাকিতে 

মহাপুকঘ হোসেনের শির দানক্করাজের ত্রীড়ার জন্য লইয়া যাইতে 

দিব ন1!। 

আজর পুনবায় খড়গ হস্তে সইলেন, সাহা হইবাব হইযা গেল, শির লইয়া 

শিমার নিকট আমিলে শিনাব আরও আন্চাধ্যান্থিত হইয়া, এ উন্মঠদ কি 
করিতেছে ? প্রকান্তে বলল,'গহে ! গাগণ তোনাব এ পাগলামি কেন? 

আমি হোসেনের শির চাহিতভেছি। * 

“একি নুথা । জাত! তোদার একটা কথাতেও বিশ্বাসের লেশ নাই। 

ধিক তোমাকে ! 

পুনরায় শিঘান বছিলোেন , দেখ ভাই ! তুমি হোসেনের শির রাখিয়। কি 

করিবে? এক মস্তকের পরিবর্ডে দৃউটা প্রাণ অন্র্থক বিনাশ করিলে, বলত 

ইহার! তোমার কে ? 
«এ ছুইটা আনার সন্তান” 

*তবেত তুমি বড় পূর্ত, ডাকা ! টাকার লোভে আপন সস্তান স্বহস্তে 

বিনাশ করিতেছ । ছিছি তোমার স্টার অর্থ পিশাচ জগতে আব কে আছে? 

তুমি তোমার পুত্রের নন্তক ঘবে রাখিয়া দেও, শান্ব হোসেনের মস্তক আনয়ন 
কর নতুবা তোমার নিস্তার নাহ 1” 

“ভ্রাতঃ আমাব গৃভে একটী মস্তক বাত 

লইয়। যাঁও।"" 

“আতে ইহা সেইটিই চাহিতেণছ সেই একটী মস্তক আনিয়া দিলেই 
আমি এখনি চলিষা বাই । 

আজর শীঘ্র শা বাইর) যাহ করিলেন তাহা লেখনিভে লিখা অসাধ্য । 

পাঠক ! বোধ হয় বিঝির়া থাকিবেন। এবারে সব্বকনিষ্ঠ সস্তানের শির 

লইয়া আজর শিমার নিকট উপস্থিত হইলেন। শিমার ক্রোধে অধীর হইয়া 

বলিতে লাগিলেন আমি এনভক্ষণ অনেক সহা করিয়াছি | পিশাচ ! আমার ১ 

সঞ্চিত শির লই] তুই পুবঙ্কার পইবি? তাহা কখনও পারিবি না। 
“আমি পুরস্কার চাহি ন1, আমার লক্ষাপ্নিক লক্ষ তদপেক্ষা লক্ষ লক্ষ সেই 

প্/ আর নাই ; আনিয়া! দিতেছি থে 



৭ চে দ-চিন্ধু ই৭ 

লক্ষ জগ্গ নূলেটর তিনটি মস্তক তোমাক পিযাছি ভা! হবু, কমি এপাম 

হইতে যাইবে না? 

“অরে পিশাচ 1 টাকার লোভ বে; সম্বরণ খরিতে পাপে? হোসেনের 

শির ভু কি জন্ত রাখিক়্াছস ? তোৰ সকছি কগট । শীত হোসেনের মস্তক 

আনির। দে! 

“আনি হোসেনের দম্তক তোমাকে দিব না। এক মস্তকের পরিবর্তে 

তিনটা শিযাছি আর দিব না ভুমি চলিয়া বাও। শিগার ক্রাপে অধীর হইয়। 

বললেন *্ভহ মনে ৪ করেস না যে হোসেন মস্তক মহারাজ এজিদ নিকট 

লইর়। যাইয়। পুরস্কার লাভ করিবি। এই ঝা একেবারে দামক্ধে চলিয়। যা) 

শিমার সজোরে আরবের বক্ষে বর্ধাধাভ কবিয়া উতলশায়ী করিলেন এবং 

বীরদর্পে আজবের শয়ন গ্ুহেব দরে যাইয়া, দেখিলেন হুবণ পাত্রে।পরি হোসেন 

নব্তক স্কাপত রহিয়াছে | আতবের শ্রী ডগ তল্তে রক্ষিত শির রক্ষা 

বরিতেছে । শ্মার এক লম্ফে গৃহজভান্থারে প্রবেশ কাবয়া হোসেনের মস্তক 

সা বর্ষাদিদ্ধ। বরিয়া 'আাজবের ভ্রীকে বলিল তোকে মারিৰব না। ভয় 

নাহ, শিমারের হস্ত কন ও স্ত্রী বধে উ-ভ্তালন হখ না, ঝোল ভয় নাই । 

আন্রের সী বলিলেন আমার "দার ম্স কিছ মাতা হইবাৰ হ চা ৭1 য় 

গুল এই পবিজ্র মস্তব বূগ্গটর ভগ্ঠ আজ সা ভাব। হইলাম, আর ভয় কি? 

মনের আশা পুর্ণ হইল না হহাত ডঃখ। ছেসেন শিব কাববালায লইয়া 

যাহর! সৎকার করিত্রে পারিলাম না ইহাই ভঃশ | ক্চোমাভে আমার বিছুই 

ভয় নাই'। আমাকে তুমি বি অভয় দান করবে € 

“আমি কি অভয় দান করেন ? ন্যোকে রাথিলে বাখিতে পারি মারিলে 

এখনি মারিয। ফেলিতে পারি” 

"আমার নি: জীবন আছে ? 'ভাঃমত মরিয়্াই আছি। তোমার অনুগ্রহ 

আমি কখনই চাহি না” 

“কি, তুই আমার অনুগ্রহ চাঁতিস্ন1£ শিনারের অকুগ্রহ চাহিসন1? 

“অরে পার্পিরশী তুই-_স্ষচক্ষেত দেখিলি তোর স্বামীকে কেমন কৌশলে 

মারিয়া ফেলিলা [ম। সে পুরুষ তুই স্ত্রী তুই "্দামার অনুগ্রহ চাহিস ন1? দেখুবি? 

ই বলিয়া শিনার বর্ষা হস্তে মারের দ্র দিকে যাহ তেহ আজরের সী 
২) 



€ 

১৮ ভূতীয় প্রবাহ 

খজগ হস্তে রোষভাবে দাঁড়াইয়া বলিলেন, দেখিতেডিস্ আরে পাপিষ্ট শিমার। 

দেতপিয়াছিপ তিনাও পুত্রের রক্তে আজ এই খড়গ রঞ্জিত করিয়াছি ; পরস্পর 

আঘাতে স্পষ্টাত; তি রা রেপ দেখা যাইতেছে | নিকটে আইস, চতুর্থ রেখা 
2? 

তোমার দ্বারা পূণ 

শিমার একটু এ গান আজরের জী বলিল, ভর নাই, তোমার ভয় 

নাই; মাকে মারিয়া ক করিণ % আমার বাচিয়া থাক! না থাক! 

সমান কথা । তবে দেখিনেডি এই পুজ্গে ভিন পুন গিয়াছে, আর এ বর্ধাতে 

তুমি আমার জীবন সন্বশ্ব পন্তি প্রাণ পিনাশ করিরাছ । এই কথা বলিতে 

বলিতেই অ|জন জ্ত্রী শিনাবের মন্তক লক্ষ করিষ! খডগাঘাত করিলেন 

শিমারের হস্তন্ডিত “ফাক আঘাত লাগিয়া দক্ষিণ হন্তে আঘাত ল।গিল। 

বর্ষাবিদ্ধ হোসেন-মন্তক বর্ষাচ্যুত হইয় খুত্তিকায় পতিত হইবা মাত্রই আজর 
শ্রী ক্রোড়ে করিয়া বেগে চলিয়া যাততে, শিদার বাম হস্তে সাধবী সতীর 
বস্ত্রাঞ্চল ধরি! সজোরে দক্রাড় হইতে হোসেন শির কাড়িন্া লইল। আজরের 

সী একেবারে হতাশ তহয়া নিকটস্ত খড্গ ছায়া আ্ম বিসজ্জন করিলেন । 

শিমারের বর্যাবাতে মরি রে /ঞ 
পর ঙ 

হহলে 11 

তৃতায় প্রবাহ 

সময়ে" সকুলি সঙ্ত সা । হোন বান্ধ্য একেবারে অনভ্যাস থাকিলেও 

বিপদ বালে আভ্যাশ তি ড়া হাহা সুখের শরীরেও অহাকষ্ট সহা হহয়। 

থাকে । একথার হম্ম হত 'নিপুত শত ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন | 

পরাধীন জীবনে সুখের আশা কক হু, বনপা অবস্থায় ভাল, মন্দ, স্থখ হঃখ 

বিবেচনা করাও নিক্ষল। চতুদ্িকে নিদোধিভ অসী, বর্ষধাফলক ত্বরি'ত গতি 

বিহ্যুতের ভ্ভায় সময়ে সময়ে চক্ষের তারাকে ধ দা ধিতেছে, বন্দিরা মলিন, 

মুখী হইয়া দামস্কে যাইতেছে, কাহার ভাগ্যে কি "আছে কে*বলিতে পারে? 
সকলেরই একমাত্র চিন্তা জয়নাল আবিদ্িন। এজিদ সকলের মস্তক লইয়াও 

যদি জয়নাল প্রতি দয়! করে তাহা হইলেও সহশ্র লাভ । দাস্ক নগরের নিকট 



বিষাদ-সিন্ধু ৷ পু ১ 

বর্তা হইলেই, এজিদ-ভবনে তুমূল বাজনার রোন শুনিতে পাইলেন। শিমার 

হোসেনের শির লইয়া পূর্বেই আসিয়াছে কাঁডেহ লানহনদর লহরী উঠিয়াছে, 
নগরময় উত্সবে 85 । মহারাজ '£“জাদর হয় | পাসহ খাজের জয় জয়, 

পোঁষণা মুহুর্তে মুহুর্ত ঘোবিত হভছেছে | নানার রঞ্জিত পতাকারাজী 

উচ্চ উচ্চ মঞ্চে উড্টীয়মান হইরা মহা সংগ্রামের বিজয় ঘোঁষণ। করিতেছে । 

ভাঁজ একি আনন্দ সাগরে সন্তোষের তরঙ্গে অন্কচর সভাসদগণ সহিত মন 

প্রাণ ভাঁষাইফ়া দিয়াচ্ছেন | পন্রিগণকে রাজগ্রসাদে আনীত হইল ; দ্বিগুণদ্পে 

বাজন1 বীজিরা উঠিল । এক্িদ বুদ্ধ বিজ্রী সৈম্থদিগকে আশার অতিরিক্ত 

পুলস্তুভ করিলেন । শে মনের ঈন্লাসে ধনভা গার খুঁলিয়। দিলেন । তাবারিত 

দ্বার-যাভার ষণ্ভ প্রয়োজন, লহয়া আপন আপন অভাব মাস ও আগোদ 

করিল । আনেকেই আমোদ ম1তিল | হাসনেনানু, সাহরেবান্ছ, জয়নাব 

বিবি ফাঁভেমা (হোসেনের অল্প বরা ক) এবং বিবি উন্মসিসালেম। 

(হোসেনের জল যু কে দেখিয়া এজিদ মহা হর্ষে হাসি হাসি 

জয়নাৰ । এপন 'আঁর কার বল? বিধব 

বলে মুর ঘণান চক্ষে দেখিয়াছি, এখন 

ঈ' বা কাথা? "আজি পধ্যন্তও কি 

ভাবেই রহিনাছে ? আজ 

মুখে বলিতে লাগিদে 

হইয়াত হোঁসোনের 

সে হাসেন কোণা ? জার হোসেন 

আপনার অস্তরের গবিনা অপরিসীম 

কার হাতে পড়িলেন ভাবিয়াছেন কি? দেখুন দেখি চেষ্টায় কি না হয়। ধন, 

রাজ্য, রূপ, ত্রচ্ছ করিয়াছিলেন । একবার ভাবিয়া দেখুন দেখি পন রাজ্য 

কিন? হইল । বিবি জঘনান সনে আছে? সেভ আপনার গৃহ-নিব টন্থ রাজ 

পথ । অনে করুন নে দিন আমি সৈম্ত সামন্ত পইয়। গুগন্ীয় যাঞঈ্জতেছিলাম 

ভ্াপনি আমাকে দেখিযাই গবাক্ষ দ্বার বন্ধ করিরাছিলেন । কেনা জানিল 

থে দামস্ক রাজকুমার মৃগয়ায় গন করিতেছেন। শত সহজ ৮৪ আছাকে 

দেখিতে উৎন্গুকের সহিত ব্যস্ত হইল, আপনা দুটি চক্ষু তখনি দ্বণা প্রকাশ 
রক? সে দোলায়- 

করিয়া আড়ালে অন্তর্ণান হইল । সে দিনের সে অলঙ্কা 

“মান কর্ণাভরণ কোথা %্ি সে কেশ-শোভা মুক্তার জালি কোথা? এ বিষম 

সমর কাহার জন্য ? এ শোণিভের প্রবাহ কাভার জন্ত ? কি দোষে এজিদ 

আপনার দ্বণার্থ ? কি কারণে এজিদ আপনার হেয় ? কি কারদে দাসস্কের 



উতীর প্রবাহ । 

পাটরাণী হইতে আপনার অনিচ্ছা! ? জযনাব আর সহ্া করিতে পারিলেন 

না, আরণভ্জম “শানে বলিতে লাশিলেন; কাঁফের। ভোর মুখের 

শীষ্তি ঈশ্বব করিবেন | সর্দন্ব বণ কলিয়। একেবারে নিংস্থহায়া, 

নিরাশ্রয়। করিয়া বর্দীভাবে দাঁমক্ষে আনিয়াছস, "হাই বলিয়াই কি 

এত গৌরব? তোর মুগেব শান্তি, “ভাব উক্ষেব প্রতিপিপান, খিনি 

করিবার তিনি করকবন। হা হাছে পড়য়াছি যাহ! ইচ্ছা বলিতে 
পারিস ; কিন্ত বাফের ! হহাব প্রতিশোধ অনম্তই আছে | তই সাবধান কথা 

কহিস, জয়নাব নামে মার লীধিতা এই দহ বন্ধ অপ্যস্থিভ খাঞ্জাব দর্শ[ইয়া) 

এমন প্রিয় বস্ত অখ্নাদের স 

এজ্িদ ভার লুথাঁ কহিলেন না, জয়ন।ৰ নিকট কত কণা কহিবেন, 

ক্রমে মনের কবাট খুলিয়া পাইবেন, শেষে সভল নয়নে ছুঃখের কথা পাড়ি 

বেন, তাহাতে আর সাহস হইল লা। কে'শলে হোসেন পরিধ ধার দিগের তস্ত 

বধ [য় পি তে; বলত বাকের আব কিসেব ভয়? 

হইতে আল্ত্রাদি অপহব্ণ করিবাঁব মনস্ত কবিয়া সে সময়ে আর বেশী বাক্য ব্যয় 
কবিলেন ন1। কেবল জয়নাল তবেদিনকে বলিলেন, কি. ৈয়াদ জাদা 

তুমি কিকরিবে? 

জয়নাল সংক্রাধে বলিলেন, তোমার প্রাণ বধ করিয়া দাঁমস্ক নগরের রাজ। 
হইব |” 

এজিদ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, তোমার আছে কি? তুমি মাত্র একা, 
অথচ বন্দী তোমার জীবন আমার হস্তে । এখনি মনে করিলে মৃছর্ভ মধ্যে 

তোঁমীকে. দুই ট্রকরা করিতে পারি । এ অবস্থাতে আমাকে মারিয়া দাম- 

স্কের রাজা হইবার সাধ হয়? 

“আমার মনে যাহা উদয় তইল বলিলাম তোমার যাহা উচ্ছা হয় বর। 
ইহ পাঁর, উহ পার, বি! আমার নিকট গরিম1 দেখাইয়া ফল কি? 

“দেখ এখনি আব একটি ভাল জিনিষ তোমাদিগকে দেখাইতেডি 1৮ 
এজিদ পুর্ববেই হোসেন মস্তক এক সুবর্ণপাত্রে রাখিয়! তছুপরি মুল্যবান বন্ত্ের 

আবরণ দিয়া রাখিয়াঁটিলেন ) হোসেনের অল্প বরস্কাঁ কন্তাঁ ফাতেমাঁকে এজিদ 
কিয়া নিকটে বসাইলেন। এবং বলিলেন বিবি! তোমরা ত খর্জ প্র 
ডরয়ি এইক্ষণে যদি মদিনার খঙ্ছব পাও তাকা হইলে তৃত্সি্কি কর? 



বিষাদ-সিচ্ধু 1. 

“কাঁথা থজ্জঞুর, খর্জুর দিন আমি খাইব।” 

এজিদ বলিল এ সন্পুখ্ত পাত্রে ধর্ছছুর রাঁখিয়াছি, আবরিন্ত বক্স উন্মোচন, 

কর খুব ভাল খর্জুব উহাত্তে আছে । তুমি একা একা খাই ও নাঃ তোমার মাতা 

স্পা. 

এবং পিতৃব্য পত্রীদ্বয় সকলকেই দেও । মার জাতাঁকেও ছুই একটি দিও । 

ফাতেম? বড় আশ] করিয়া খঙ্ভুর লোভে পাত্রে উপররস্থ বস্ত্র উদ্ঘাটন 

করিয়! বলিলেন, এযে মান্ুদের কাটা মাথা! এযে আমারই পিত।র__বলিষ। 

কান্দিতে লাগিলেন । পরিজনেবা হোসেনের ছিন্ন মব্তক দেখিয়া প্রথমে 

ঈশ্বরের নাম পরে নৃরনবী মহাম্মদের প্রশংসা কদিনা বলতে লাগালন। 

ঈশ্বর! তহাঁনার মহিমা অসীম, ভুমি সনলি করিতে পার । দোহাই ঈশ্বর 

বিলম্ব সতে মা, দোহাই ভগবান আব সহা হয় না, একেবাঁবে সঞ্গুতাল আকাশ 

ভগ্র করিয়া আঙ্গাদের উপর নিক্ষেপ কর । দয়াময় আমাদের চক্ষের জ্যোতি 

হরণ কর, বজান্ত্র আব ?কাঁন সময় ব্যবহার করিবে ? দয়াময় আর সহা হয় না! 

,'প্রজিদের দে'বাত্ম আর সহ্কিতে পারি না| দয়ায় সলল আবস্াত্তেই ভোঁঙজাকে 

ধন্যবাদ দিয়াছি,--এখনও দিতেছি । সকল সময়ে ০োম:র প্রত নির্ভর করি- 
য়াছি, এখনও করিতেছি )-কিন্ত দয়াময় ! এ দ্রশ্টা আর দেখিতে পারি না। 

আমাদের চক্ষু বন্ধ হউক, কর্ণ বধির হউক, এজীদের ভনানুমি কথা যেন 

আর শুণনতে না হয়। দয়াময় । আর কান্দিৰ না । তোমাতেই আত্মমন 

সমর্পণ করিলাম । 

কি আশ্চর্গয 1%সই মহাঁশক্তি সম্পন্ন মতা কে।শঙ্গীর লীলা অব্যক্ত ! পা্স্থ 

শির ক্রমে শুন্যে উঠিতে লাগল । এজিদ স্বচক্ষে দেছিতেছে | আচ বিছুই 

বলিতে পারিতেছে ন1। কেযেন তাহার বাকশন্তি তলণ করিয়] লইয়াছে । 
হোসেনের শির ক্রমেশন্যে উঠিষাঁ চন্সিল। পররভানিরা সবলেই দেহিল 

হোসেকনব মন্তরক হইতে পবিত্র তেজ বভিত্গত হইরা, যেন আকাশের সন্হিত 

সংলগ্ন হইয়াছে । খণ্ডিত শির ক্রমেই সেই জ্যোণ্তির "াকর্ষণে উর্ধে 
এউঠিতে উঠিতে দেখিতে দেখিতে অন্তর্দান হইল। 

এজিদ সন্ভয়ে গৃহের উদ্ধভাগে বার বার দুষ্ট করিতে লাগি- 
লেন। কোথায় কিছু নহে, পাত্রের প্রন্তি দাষ্ট বরবিলেদ হ শৃন্ত পাত্র 

পড়িয়া কাছে । মূ মস্তক লয় কলি গেলা 2, এ ঠান তি, 



$ 

২২ তৃতীয় প্রবাস 

সম্মুখ ক প্রশ্গাবে অবমানলণ করিয়া হাসি তামাসা করিবেন, তাহা আর হইল 
লা । কে লইল, কন উদ্ধে উঠিয়া একেলারে অস্তর্দীন তল, এত্ত জ্যোন্তি এজ 
তেজ, তেক্ষেবক এত আকর্ষণশন্তি কোথা হইতে আসিল ? এজিদ 
ভাবিতে '্ভাবিতে হন্বুদ্ধিব ভ্যায় হঈলেন। কোনঈ কারণ গিয়া পাইলেন না । 

কেবল একটি অপ্রপর্ব €সৌর্তে ল-শ্ষণ পর্ন্যস্ত রাজভবন আমোদিত করিয়াছিল 
তাহাই বুঝিতে পাবিলেন । 

এনজিদ মনে ননে তে সকল সঙ্গল্ল ব্চনা কব্য়ান্লেল, ঢু 
আকাশ কিম মেমালা গাথিসা রাধিষাছিলেন, ভাবিন্তে ভাবিদ্তি ভাতার 

কিছুই থাকিল না। অত আল সময় গাপ্যে আশানে আশা.কম্রগে কুক্সম, মিলিয়া 

মিশিয়া একাকার হইয়া! গেল । ধশ্বরিক ঘটনায় পার্মিকেব আনন্দ, চিত্তের 
বিনোদ, পাপীর ভয়, মনের অন্তিরভ1; এজিদ মহ ভয়ীভর ভইলেন । কি কণর- 

বেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন ন1। অন্ধ ট শ্বরে এই মাত্র বলিলেন 
বন্দীগণকে কারাগারে লইয়া! যাও? 

চতুখ প্রবাহ 
০০০১ 

কথা চাঁপিয়া রাখা বড়ই কঠিন । কবির কল্পলার সীমা পগ্যস্ত যাইতে হঠাৎ 

কোন কারণে বাঁধা পরড়িলে,মনে ভয়ানক ক্ষোভের কারণ হয় । সমাজের এমনি 

কঠিন বন্ধন, এমনি দৃঢ় গরান্থি, বে কল্পনা কুক্মে আজ ননোমত হার গীথিয়া 

পাঠক পাঠিকগণের পবত্র গলায় পরাইতে পারিলান ন1। শান্প ভরে নানা 

দিকে লক্ষ রাখিতে হইতেছে । হে ঈশ্বর ! হে সর্ধশক্ভিজান ভগবন্ ! সমাজে 

মুর্খতা দূর কর। কুসংস্কার ধ্বাস্ত-তিঘির সুজ্ঞান প্রতিভার বিনাশ কর। 

আর সহা হয় না। যে পথে যাই সেই পথেই বাধা । যে পথের সীম] পর্য্যস্ত 

যাইতে মনের গতি হয়ং জাতীয় কবিগণের বিভীষিকাময় বর্ণন! প্রাচীরে বাধ. 

জন্মায়, চক্ষে ধাদা লাগাইয়া দেয় । তাহারাঁও যে কবি, তাহাদের ও যে কল্পন। 

শক্তির বিশেষ শক্তি ছিল, তাহা সমাজ মনে করেন ন1। এই সামান্য 'আভাষেই 

যথেষ্ঠ । আর বেশী দুর যাইব না। বিষাদ পিম্থুর প্রথম ভাগেই শ্বজাতীর 
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মুর্খ দল হাড়ে চর্টিয়া রহিয়াছেন। অপরাধ 'আর কিছুই নহে প্য়গথার এবং 

এমানদিগের নাদের পুর্বেব বাঙ্গলা ভাবার ব্যবহ্থার্ম্য শব্দে সম্বোধন করা হই- 

& য়াছে। মহাপাপের কাধ্য করিয়াছি । আজ আমার অদৃষ্টে কি আছে ঈশ্বর 

জানুন । কারণ মর্ত লোকে থাবিয়। সর্গের সংবাণ প্প্ির পাঠক পাঠিকাগণকে 

দিতে হইতেছে। 

স্বগীয় প্রপান্ দূত জেব্রাইল» অতি ব্যস্ত সহকারে ঘোষণা 

করিতেছেন, দ্বার খুলিয়া দেও। প্রহরিগণ ! আজ স্বর্গের ঘার, সপগুতাল 

আকাশের ছার, খুলিয়া দেও । পুণ্যাস্ম, তপস্থী, সিদ্ধ পুরুষ, ঈশ্বর ভক্ত, ঈশ্বর 

প্রণয়ী, প্রাণীগণের অমরাজ্মার বন্দী গৃহের দ্বার খুলিয়া দেও। স্বীয় দূতগণ ! 

অমরাপুবধাসী নরনারীগণ । প্রস্তহ হও । হোসেনের, অন্য অন্ত এহ!রথি- 

গণের এবং বিশুদ্ধ প্রণয়ের অদ্িতীর আদশ ধাসেম _সখিনার, দৈহিক সতক্কিয়। 

সম্পন্ন হেতৃ, মর্ভলোকে যাইবার আদেশ হহয়াছে। 

৮.. মহা! হুলস্ুল পড়িয়া গেল। অন্ক্ষণের জন্য আবার নর্ত লোকে ? অম- 

রাঙ্মারা এই বলের স্ব স্বরূপ ধারণ ধ্রিলেন। এদিকে হজরাত্ড জেব্রাইজ্ 

আপন দলবল, সহ সকলের পুব্দেই বারবাল! প্রান্তরে আসির। উপস্থিত হই- 

লেন। ভ্রমে সকলের আবির্ভাব হহতে আরম্ভ হইল । দেখিতে দেখিতে 

ভন মানব শুন্য প্রান্তর পুণ্যাত্মাদিগের আগমনে পরিপুরিত হইয়া গেল। 

বালুকাময় প্রান্তরে সুক্সিগ্ঠ বায়ু বহিয়া স্বগায় সেরভে চত্রঃপিক মোহিত 

করিয়া ফেলিল। ৬ 

স্বগীয় দুতগণ, দ্বর্গ সংশ্রবি দেবগণ, সকলে আসিয়! উপস্থিত হইলেন । 

হজরত আদম,যিনি আদি পুরুষ প্রথমে তাহার সমাগম হইল | পরে 

” সহাপুরুষ মুসা, শ্বয়ুং ভগবান তৃর পর্বতে ধাহার সহিত কথা কহিয়াছিলেন 9 

মুসা সেই সচ্চিদানন্দের তেজোময় কান্তি দেখিবার জন্য নিতান্ত উত্মক হইলে, 

কিঞ্চিৎ আভাঘাত্র যাহা মুসার নয়নগোচর হইয়াছিল, ভাহাতেই মুসা স্বীয় 

শিষ্য সহ, সে তেজ ধারণে অক্ষম হইয়া তখনি অজ্ঞান অবস্থায় ধরাশায়ী হইয়া 

ছিলেন, শিব্যগণণপঞ্চত্ পাহঁয়াছিল। আবার করুণাময় ভগবান মুসার প্রার্থ- 

নায় শিষ্যগণকে,পুনজীবিত করিয়। মুসার অন্তরে, অটল ভক্তির নবভাব আবি- 

ভাব করিয়াছিলেন । সে মহানতি সত্য তার্কিক মুসাও আজ “হোসেন শোকে 



২ চতুর্থ প্রবাহ । 

ধানধল। কারবালায় সমামীন | এভ্ু মোলেমান যার হিতোপদেশ আজ 

পব)স্ত সপ্বন্মাবলম্বীর নিকট সমভাবে আধ্ৃত, সে নরকিন্নর দানব দলী 
ভুঁপ;ত মহামতি ও আজ কারবালা প্রান্তরে উপস্থিত । যে দাযুদের গীতে 

ভাগতি মাত্র মোনত, পঙ পক্ষীরাও যে কগন্বরে উন্মত্ত, শ্রোতঃস্বতীর অআ্োত | 
স্থৈর্বা, সে দায়ুদও আজ পারবঃঞার়। 

ঈশ্বর প্রণয়ী এতা হন, শাহকে ঈহ্বরজ্জোহী রাজা ননবধদ প্রচঞ্চ অগ্নি 

কুণ্ডে নক্ষেপ করিয়া সত) ্ানকের প্রাণ সংহার করিতে হচ্ছ! করিয়াছিল । 

হায়রে ছুভাবণ! যাহার শিখা গণনম্পশী হয়া জগজ্ঞজলের ছক্ষে ধাদ। 

[দয়াছিগ। দয়ানদের ক্কপায় সে এজ্জনিত গগনম্পশা অগ্নি এব্রাহিম চক্ষে, 

বিকশিত কমসদলে সঙ্জিত উপবন7অগ্রেশিধা তৃগন্ধবুক্ত নিদ্ধকর গোলাপ 

মাল বলিননা| খোপ হইয়1£ল. সে পভ্য বিশ্বাসী পরমভক্ত ও আজ কারবালায় 

সমাগত । স্মাইল বিনে নিজ ঠাণ ঈখখর উদ্দেশ্তে উৎসর্গ করিয়া “দোথার?, 

পরিবর্তে নিজে বলি হইয়!ছিলেন : সেহ ঈশ্বরভক্ত ম্মাইলও, অ.জ কারবালার, 

আসিয়াছেন। ঈশ। যিনি প্রব্ূত সন্ভাসী, জগত-্্ববী মহাখবি তাপস? 

ঈশ্বরের মহিমা দেখাইতে যে মহাত্মা চিরকুমারী মাতৃগর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া 

ছিলেন, তিনিও আজ মর্ভধান কারবালার মহাক্ষেত্রে। শিস বিনি সেই 

অব্যক্ত বৌঁশলির কৌশল দেখাঁইতে শুদ্ধ পিতার বীর্ষ্যে কাচপাত (শিশি) 

মধ্যে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, আজ তিনিও মর্ডভে আছগত। ইউনোস যিনি »ব' 

মৎন্ত-গর্ভে জন্মিয়া ভগবানের অপরিসীম ক্ষমত। মর্তে দেখাইয়াছিলেন, তিনিও 

কারধালায় | এই প্রকার আসহাব, এয়াকুব, ইউছোফ, লুত, এহিয়!ঃ জেকৃরিয়া 

মহামহা মহাত্মা গণ-আত্ম! » অদৃশ্ত শরীরে কারবালায় হোসেনেরঃ দৈহিক শেষ 

ক্রিয়ার জন্য আসিয়! উপস্থিত হইলেন। 

সকলেই যেন কাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। ক্ষণকাল পরে” 

সকলে একেবারে দণ্ডায়মান হইয়া উর্ধনেত্রে বিমান দিকে বার বার লক্ষ 

ব€রতে লাগিলেন। আর সকলেই আরব্য ভাষায় “এয়ানবি সালাম আলা 

য়বা1, এয়াহাবীব সালাম, আলায়ক, এয়ার জালাম আলয়কা, সালওগা 

তেলাহ এলায়কা»ঠ সমস্থরে গাহিয়। উচ্িঈিন।। . সহ সহল্প লক্ষ লক্ষ কোটা 
কোটি দুখে মভাঞখষ প্রভূ মহন্ছের খু্জাহবাঁ ইইতে 'লাগিল। (দখিতে 
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মৃদমন্াভাবে শুন্ত হইতেই, « হায় হোসেন! হার হোসেন 1” ' রব-করিতে 
করিতে উপস্থিত হইলেন, পবিত্র পদ মর্তম্পর্শ করিল। এতদিন প্রক্কন্তি, 

শরিরী জীবের . ,তায় হোসেন ! রব শুনিয়াছিল, আজ দেবগণ, স্বর্গে 
কিন্নরু, অপসরাগণ, মহাখষি, যোগী, তপন্বী, অমর আত্মার মুখে শুনিতে 
লাগিল, হায় হোসেন ! হায় হোসেন ! 

এই গোলযোগ শ1 যাইতে যাইতেই সকলে যেন মহাছুঃখে নির্বাকে 

দণ্ডায়মান হইলেন । হায় ! হায় ! পুত্রের কি ম্নেহ, ? রক্ত, মাংশ, ধমনী, অস্থি, 

কায়া, শরীর বিহীন আত্মার ও অপত্য ্নেহে আত্মা ফাটিয়া যাইতেছে, 

যেন মেঘ গজ্জনের সহিত শব হইতেছে। হোসেন! হায় হোসেন ! 

মরতজা' আলি “সেরে খোদ1” (ঈশ্বরের সার্দ,ল ) শ্বীয় পতি বিবি ফাতেম। সহ" 
আসিয়। উপস্থিত হইলেন | দৈকিকের জন্য শোক অমুলক, খেদ বৃথা, দৈহিক 
জীবের সহিত তাহাদের কোন্ সংশ্রব নাই তথাপি পুত্রের এমনি মায়া যে, 

,০স সকল মূল তত্ব জানিয়াও মহাত্না আলী মহাথেদ করিতে লাগিলেন। 

জাগতিয় বাবু প্রকৃত আজ্ার বহমান হইয়া ভ্রমময় মহাঁশোকের উদ্জেক করি- 

যাদিল। কুহকিনী ভ্রনিয়ার কুহক জালের ছায়া দেখিয়া, হাজরাত আলি 

অনেক ভ্রমাত্মক কথ! বলিতে লালিলেন। আন অশ্ব, আন তরবারী, এজি- 

দের মস্তক এখনি সহজ্র খণ্ডে খণ্ডিত করিব । হায়! সন্তানের স্নেহের নিকট 

তত্তজ্ঞান, আত্মজ্ঞান, সকলই পরান্ত হইয়া দূরে পালায় । 
সকল আত্মাই হাজরাঁত আলীকে প্রবোধ দ্রিলেন। হাজরাত জেত্রাইল 

আসিয়া বলিলেন, “ঈশ্বরের আদেশ প্রতি পালিত হউক । সহিদগণের, দৈহিক 

সকারে প্রবৃত্ত হওয়া! যাউক ।-_-অগ্রে সহিদগণের মৃত দেহ অন্বেষণ করিয়! 

” সংগ্রহ করিতে ইইবে, বিধন্দর্ণ ধন্মা। স্ব্গা, নারকি, একত্র মিশ্রিত হইয়া! 'সমর 

অঙ্গনে অঙ্গে অঙ্গ মিশিয়! আছে, সেই গুলি বাছির! লইতে ছইবে। বলেই 
সহিদগণের দেহ অস্বেষণে ছুটিলেন । ্ | 
৮. ও যে-শির শুক্ত মহারথি-দেহ ধুলায় পড়িয়া আছে, খরতর ভীর আঘাত 
অঙ্গে সহ সহজ“ছিত্র দৃষ্ি,ঠইত্রেছে, পৃষ্ঠে একটামাক্র আঘাত নাই,4লমুদর় 
আঘাতই রক্ষ পাতিয়! সহ করিরাছে। .এ কোন, রীর ? রূবচ, কটিবন্ধ, বর্ঘ 
চম্চ সি, বীর সাজের সমুদায় সাজ, সাজওয়া অঙ্গেই শোতা - পাইতেছে, 

$ 
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বয়সে কেবল নবীন যুবা । কি চমত্কার গঠন, হায় ! হায়! তুমি কি অহাব ? 

ছে নীরবর ! ভোমার মন্তক'কি হইল ? তুমি কি সেই অহাব? যে চির প্রণযিনী 

প্রিয়তম! ভার্্যার মুখ খানি একবার দেখিতে বুদ্ধ মায়ের নিকট কত অন্ুণয় 

বিনয় করিষাছিলে ? মাত আজ্ঞা প্রতিপালনে, অশ্ব পৃষ্ঠে থাকিয়াই ০ বীরব- 

রনী বীর বালাব বস্কিম আখির ভাব, সে রণ উত্তেজক কথা গুনি- 

যাইকি অসংখ্য বিংন্মীর প্রাণ বিনাশ করিয়াছিলে ? তুমি কি সেই অহাব ? 
বীর বরের পদ প্রান্তে এ আবার কে? এ বিশাল অক্ষি ছুটি উর্ধে 

উঠিয়াও বীরশ্রেষ্ঠ অহাবের সজ্দিত শরীর-শোভ1 দেখিতেছে। একবিন্দু জল !! 

ওহো ! এক বিন্দু জলের জন্য অহাব পত্তী হতপতির পদ প্রান্তে গুফকণ 

হইয়া আত্ম বিসর্জন করিয়াছেন । 

এ রমণী হৃদয়ে কে আঘাত করিল? এ কোমল শরীরে, কোন পাষাণ 

হজ্তে অন্ত্রাঘাত করিয়! বৃদ্ধ বয়সে জীবলীল1 শেষ করিল? রে কাফেরগণ ! 

হে'সেনের সহিত শক্রত1 করিয়া রমণী বধেও পাপ মনে কর নাই ? বীর ধর্ম, 

বীর নীতি, বীর শাস্ত্রে, কিবলে ? যে হস্ত রমণী দেহ আঘাত করিতে উত্তো- 

লিত হয় সে হন্তবীর অঙ্গের শোভনীয় নহে, সে বাহু বীর-বাহু বলিয়া! 

গণনীয় নহে। 

সে বীর কেশরী, সে বীর কৃল গৌরব, সে মদিনার ভাবি রাজা কোথা ? 

মহা মা রথি যাহার অশ্ব চালনায়, তীরের লক্ষে, তরবারীর তেজে, বর্ষার 

ভ্তাজে ষুগ্ধ, সে বীরবর কৈ? "সে অমিত তেজ! রণ কৌশলি কৈ? সে নব 

পরিণয়্ের নূতন পাত্র কৈ ? এইত সাহানা বেশ! এইত বিবাহ সময়ের জাতিগত 

পরিচ্ছদ । এই কি সেই সখিনার প্রণয়ান্থরা্ে নব পুম্পাহার পরিণয় সুত্রে 
গলায় পরিয়াছিল ? একি সেই কাসেম ? হার ! হায় ! রুপ্বিরের কি অস্ত নাই ?» 

সখিন। সম্বুদাতর অঙে, পরিধেয় বসনে মাখিয়া বীরযায়ার পরিচয় বিবাহের 

পরিচয় দিয়াছেন, তবু রুধিরের ধারা বহিতেছে। মণিসয় বসন ভূষণ, তরবার, 

ধর্তর অঙ্গেই শোভা পাইতেছে। তুনির, তীন্গ, বর্ষা দেহ পার্থে ছড়াইয়! পড়ি- 
দাছে। বাধ পার্খে এ মহ্থাদেবী কে? এ নবকমলদল-_ গঠিত নব যুবতী 
+তী ৫$ক? চক্ষু ছুট কাসেমের সুখ দেখিতে দেখিতে যেন্য বন্ধ হইয়াছে । . 
সানি কি অজানিত ভাবে বাদ হত্য খানি কাসেমের বক্ষের উপর রহিয়াছে, 
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সতী তুি কে? তোমার দক্ষিণ হস্তে একি? কি কথ1? কমল করে লৌছ 
অস্ত্র? সে অস্ত্রের অগ্রভাগ কৈ? উহ! একি? বন্ধমু্টিতে অন্ত্রধরিয়া হৃদয় 
কন্দরে প্রবেশ করাইয়াছ । তুমি কি সবিনা? তাহা না হইলে এত ছঃখ 
কার? ম্বামীর বিরহ বেদনায় কাতর! হইয়! আত্ম বিসজ্ঞন করিয়া ? 

নানা, বীর যায় বীর ছুহিতা কি কখন স্বামী বিরহে কি-_ বিয়োগে আত্ম 
বিসজ্জন করে ? কি ভ্রম ! কি ভ্রম ! তাহা হইলে এ বদনে হাসির আভা কেন 

থাকিবে? জ্যোতির্ময় কোমলাননে জলস্ত প্রীপ্ত প্রভা কেন থাকিবে ? 

বুঝলাম,-বিরহ, কি বিয়োগে ছঃখে এ তীক্ষ খঞ্জরে হদয়-শোর্ণিত স্বামী 

দেহ__নির্গত শোণিতে মিশ্রিত কর নাই। ম্বামী বিয়োগে অধীর হইয়া ঢুঃথ 

ভার হ্রাস করিতে ও থখপ্জরের আশ্রয় গ্রহণ কর নাই । ধন্ত সতী ! সখিন] তুমি 

জগতে ধন্ত ! তোমার স্কীন্তি জগতের অদ্বিতীয় কীন্তি। বি: মধুময় কণা 

বলিয়৷ খঞ্জর হন্তে করিয়াছিলে ? জগত দেখুক । জগতের নরনারী কুল তোমায় 

_দেখুক। এত প্রণয়, এত ভাল বাসা, এত মমতা, এত স্নেহ, এক শোণিততে 

'ঈঠিত যে কাসেম, সেই আবার পরিণয্বে আবদ্ধ )__ন্ব প্রেমে দকত। যে 
ঘটনায় নিতান্ত অপরিচিত হহলেও মুহ্র্ড মধ্যে প্রণয়ের প্রেমের সঞ্চার হয়, 

সতীত্ব ধন রক্ষা করিতে সেই কাসেমকে মুক্ত কণ্ঠে বলিলে “ভুলিলাম কা- 

সেম ! এখন €তামায় ভূলিলাম”* এই চিয়স্বরণীয় মহামূল্য কথা বলিয়া যাহা 
করিলে আর দৃরে থাকুক, নির্দয় মরিয়ানের অন্তরেও দয়ার সঞ্চার 

হইয়াছিল। ধন্য ধন্য সথিন। ! সহন্র ধ্/বাদ তোমারে ! 

এ প্রান্তরে এরপরাশি কাহার ? এ অমূল্য রত্ত ধরাসনে হেন? ইশ্বর ! 

তুমি কি না করিতে পার, ? একাধারে এতরূপ প্রদান করিয়। পি শ্শোবে ভ্রম 

হইয়াছিল ? সেই আজান্থলখিত বাহু, সেই বিস্তারিত বক্ষ, সেই আকণ বিস্তা- 

রিত অক্ষিদ্বয়, কি চমৎকার ভ্রধুগল. সেই ইসদ গোপের রেখা । হায়! হায়! 

এত রূপবান করিয়া কি শেষে তোমারই ঈর্ষা! হইয়াছিল ? ভগবান তাহাতেই 

কি এই কিশোর বয়সে আলি আকবার, আজ চির_-ধরাসাকী ৷ 

 এযুগল মুর্তি একন্থানে পড়িয়া কেন ? এ ননীর পুতুল রক্ত মাথা অঙ্গে 
মহ! প্রান্তরে পড়িয়া কেন? বুঝিলাম এ ও এজিদের কার্য । রে পাও 

পিশাচ ! হোসেনের ক্রিড়ায় পুত্তলি ছটিও ভগ্ন করিয়াছিস ? হায় | ত্য! প্রেইস্ঠ 
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সেই ফেরাত নদী । ভয়ানক প্রবাহ । মৃত শরীর সকল জোঁতে ভাঁসাইয়া লইয়া 

যাইতেছে । নদী গর্ভে স্তানে স্থানে লোহিত, স্থানে স্তানে কিঞ্চিত লোহিত, 

কোন্ স্থানে ঘোর পীত, নীলবর্ণের আন্ভা সংঘুক্ত শ্োত বহিয়া হোসেন 

শোকে প্রতি প্রবাহ মন্তন নত করিয়া জলে মিশিয়া যাইতেছে ।* 

শন্দ হইল “এ যে আমাব বব বন্দ, এ “যে আমার শিরান্ত্রণ, এ যে 

“আমারই তরবার,” «এসকল এখনে পড়িষা কেন ৮ আবার শব্দ হইল 

«এ সকলইত কোসেনেব আয়ন অধীনে আ্সয়াছিল 2.. 

এইত সেই মহা পুরুষ । মদিনার নাজ! '৭ প্রান্তুনে প্রক্ষ লে পড়িয়া । এভ 

হোসেনের অক্ত্র নহে । তোমার অঙ্গের বসন, শিনাস্তরণ কবচ স্থানে স্কানে 

পড়িয়া! কেন? তাহাতেই কি এই দশা? একি আত্ম বিকারের চিজ, না ইচ্ছঞ] 

মৃত্যু লক্ষণ? বাম হস্তের দ্ধীপবিদাণ খণ্ডিত হইয়াও ছুই হজ্ত ই দিকে 

পড়িয়া যে উপদেশ দিত্তেছে তাহা কি জগতে কেহ বুঝিয়াছে ?£ বাম তত্তে 

আবার কে আঘাত করিল ? সম্ভব: এ্ডিত হইয়াও ভন্ম ভ্ী মদিনার দিকে" 

ফিরিয়া বুক্তিয়াছে ? হাষরে জন্ম ভূমি । 1 

শিমান নন্তক লইষা কা1পিভে কাশিনে গিয়াছিল, আজব, সেই মস্তক এই 

দেহে সংবুক্ত করিবে আশয়ে পুঅগণেৰ নস্তক কাটির] দিরাও বূতকার্যধা হইতে 

পারে নাই । এজিদ, কত খেলা খেলিবে, কত অপনাণ করিবে আশা করিয়! 

ছিল। ধন্য রে কারি কৰি, ধন্য রে ক্ষমতা | জগদীশ ! তোমার মহিমা অপার | 

তৃমি যাহা সংঘটন করিয! একত্র করিতে ইচ্ছা কর, ক্তাহা অত্যুচ্চ পর্ব 

শিখরে থাক্, ঘোর অরণো থাক, অতল জলপি তলে থাক্, অনন্ত আকাশে 

থাক্, বায়ু অভ্যন্তরে থাক্, তাহার সংগ্রহ করিষা একত্র করিবে বরিবে। 

এ লীলা বোঝা মানবের সাধ্য নহে এ বীঞ্তির কণামাত্র বোঝাও ক্ষদ্র নর - 

মন্তকের কার্য নভে । জগদীশ ! প্রাণ হইতে বলিতেছি তুষি সর্দ শক্তিনাণ 

অদ্বিতীয় প্রভূ ! তোমার মহিমা অপার |! 

স্বর্গীয় দৃতগণ, পবিত্র মাত্সাগণ, সহিদগণের দৈহিক ক্রিয়ার যোগ 

দিলেন ; স্বগীয় স্ুগন্ধে সমাধিস্তানে আমোদিত হতে লাগিল । 5 

সহিদ্দগণের শেষ ক্রিয়া “জানাজা” করিতে অন্য ভন্ত মৃত শরীরের হ্যায় 

জলে ত্রান করাইতে তর না, অন্ত বসন হ্বারা শরীর আবৃত করিতে হয় না. 



হী 
রি 

বিবাদ-সিন্ধু । ২৯ 

ত্র রক্ত মাখ! শরীরে শ্রী সজ্জিত বেশে এ বীর সাজে মনস্ত্রপাঠ করিয়া 

মুর্তিকায় প্রোথিত করিতে হয়, ধর্ম যুদ্ধের কি অসীম বল, কি অসীম পরিণাম 

ফল। 

দৈহিক কাধ্য শেষ হইল তীাহারাও দিবাক্ঞান লাভ করিয়া ঈশ্বরের 

আদেশে স্বর্গে নীত হইলেন । 

পরম প্রবাহ । 
পাটি ০১... 

স্বধীন। কি নধুমাখা কগা। স্বাপদীন জীবন কি আনন্দময় জীবন। 

স্বাধীন দ্রেশকি মনোহর ?দশ | স্বাধীন! ন্বাদীন! শ্বাধীন ভাবের কথা 

গুলি কর্ণ কৃহবে প্রবেশ করিলে৪ ভ্ুদয়ের কুপ্ম শীরা পর্যন্ত আনন্দ উচ্ছাসে 

উথলিয়! উঠে. অন্তবে দ্বিবিধ ভাবের উদম সয়। হয় সহ] হর্ষে মন নাচিতে 
- থাকে, না তয় মহাতঃখে ভব ফাটায়! যায়। স্বাদ্দীন গল, স্বাধীন জীবন, 

পবাণীনতা স্বীকার করিতে শেকপ কষ্ট নোপ করে, আবার অন্দীনতী।, স্বীকার 
করাইঈতে পারিলে এ অন্তরেই অসীম আনন্দ আনুণ্ভব হয়। এক পক্ষের ছুঃখ, 

অপর পক্ষের সুখ । | 
এজিদ স্বরাজ্যে স্বাধীন । সকলেই তাহার আদেশের অধীন । জয়নালকে 

হাঁসি বসন্তে ছলে জিজ্ঞাসা করিয়! ছিলেন, তুমি কি করিবে? জয়নালমুখে 

তাহার উত্তরও শুনিষ্কাছেন | ক্রমে বশে আনিরা, ক্রমে সাস্তভাব ধরাইরা, কার্ধ্য 
সিদ্ধির উপায় না করিলে এইক্ষণে কিছুই হইবে না। জয়নালক্ষে প্রাণে 
মারিয়1, মদিনার সি“হাসনে বসিলে কোন লাভ নাই। জরনাল নিয়মিত- 

« গপে মদিনার কর, দাঁদস্কে যোগাইলে, দামস্ক সি“হাসনের গৌরব সহজ প্রকারে 

বদ্ধি হয় কিন্ত সিংহ শাবককে বশে আনা সহজ কথা নহে । কিছু দিন 
চেষ্টা করির! দেখাই কর্তব্য । প্রথনই মিরাশ হইয়া ভোসেন বংশ একেবারে 

বিনাশ করিলে বাহাছুরি কি? এই সকল আশার কুহকে পড়িয়াই এজিদ 

বন্দীগণ প্রতি সুব্যবস্থার অগ্লুমতি করিয়! ছিলেন। 
জয়নাল কিসে, বস্তুত! স্বীকার করে, কিসে প্রভূ বলিয়। মান্য করে, কি 

উপায় করিলে, নির্ষিপ্বে মদিনা রাজ্য করতলস্থ কয়, অধীন দাসত্ব কলঙ্ক 



৩ চতুর্থ প্রযাহ 

রেখ! জয়নালের প্রশস্ত ললাটে অক্ষয় রূপে অঙ্কীত হয়, এজিদ এই সকল 

» মহাচিস্তার ভাব নিজ মস্তকে লইয়াও কুতকার্ধ্য হইতে পারেন নাই। বিনা 
যুদ্ধে মদিনার সম্রাট হওয়া সহজ কথা নহে? এজিদের মস্তক কেন ? লোক- 

মান, আফলাভন, (প্রতি মহামহ! চিভ্তাণীল মহজ্জনের মর্জাও এ চিন্তায় 

ঘুরিয়া যায়, কিন্ত এক্তিদের এমনি বিশ্বাস যে, মবিয়ান চেষ্টা করিলে অবশ্যই 

ইহার কোন এক প্রকারের সদ্পায় বার্তর বরিবে। মনের ব্যগ্রতায় দামস্কের 

বছুলোক প্রতি তাহাব চক্ষু পড়িল, কিন্তু মরিয়ান ভিন্ন ইহার স্থির সিঙ্ধাস্ত 

করার উপবুক্ত পাত্র মানষ চক্ষে কাভাকেও দেখিলেন না। 

মরিয়ান উপস্যত হইলে, এজদ তী সকল গুপ্ত বিষয়ের স্ডির সিদ্ধান্ত 

করিতে কহিলেই, মরিয়ান একট চিস্তা করিয়া! বলিলেন, আগামী জুম্বাবারে 

(শুঁক্রবারে) জয়নাল দ্বারা মহারাজ নামে খোভবা পাঠ করাইব। এশ্রইক্ষণ 

সমগ্র প্রদেশে হোসেনের নামে খোতবা হইতেন্ছ। কারণ হোসেনের পর 

এ পর্ধ্যস্ত মদিনার রাজ কেহ হয় নাই। জয়নাল যদি আপন পীতার নাম , 
পরিত্যাগ করিয়া মহারাজ নামে খোতবা পাঠ করিল, তবেই কার্য সিদ্ধি, 

তবেই দ্ামস্কের জয়, তবেই বিনা যুদ্ধে মদিনা করতলে। যাহার নামে খোতবা 
সেই মাক্কা মদিনার রাজা__এখনই রাজ্য মপো ঘোষণ! করিয়া দ্বিতেছি যে, 

আগামী জুম্বাবারে, শেষ এমাম জয়নাল আবিদীন দামস্কের সম্রাট, মহারাজা- 

ধিরাজ এজিদ নামদার নামে খোতব1 পাঠ করিবেন । নগরের যাবতীয় ঈশ্বর 

ভক্ত লোককেই উপষণা মন্দিরে খোতবা শুনিতে উপস্থিত হইতে হইবে। 

যিনি রাজ আজ্ঞা অবহেলা করিবেন তৎক্ষণাৎ তাহার শিরঃচ্ছেদ করা 

যাইবে। ৃ 

এজিদ মহা সম্তোষ হইয়া মরিয়ানকে যথোপযুক্ত পুরঙ্কারে পুরফ্ৃত করি- - 

লেন! মুহূর্ত মধ্যে রাজ ঘোষণ! নগর ময় হইয়া গেল। অনেকেই স্থখী 

হইলেন, কিন্ত মহহ্ধদীয়গণ হৃদয়ে বিষম আঘাত লাগিল 1 তাহাদের প্রকাশ্যে 

কোন কথা বলিবার সাধ্য নাই। সজদ্রোহী সাবন্তে প্রাণ যায় । গোপনে 

গোপনে বলিতে লাগিলেন, “এতদিন পরে নুরনবষ মহদ্দদদের প্রচারিত ধর্্রে 

কলঙ্ক রেখা পতিত হইল । হায়! হায়! কি মর্ম ভেদি ঘোষণা! কাফেরের 

নাষে খোতব। £ বিধশ্বী নারকি, চল “ছাহী নামে খোতবা। হা ! এস্লাম 



বিষাদ-সিদ্ধু ! ৩১ 

ধর্দ | চুরস্ত জালেমের হস্তে পড়িয়া তোমার এট ছুর্দশা ! হায়! হায়! পুণ্য 

ভূমী মদিনার সিংহাসন যাহার আসন, সেই শেষ এমাম জয়নাল |, 
কাফেরের নাষে খোতব1 পড়িবে? আরধর্ম থাকিল কোথা? সে 

খোতবা শুনিবেকে ? তে উপাবণ গৃহে বাইবেকে ? আমর অধিনস্থ 

প্রজা না যাইয়। নিস্তার নাই। জগণীশ ! আমাদের কর্ণ বীর কর। চচ্ষুয্যোতি 

হরণ কর। চলৎ শক্তি রহত কর””। মহহ্ধদিয়গণ নান! প্রকারে অন্থতাপ 

করিতে লাগিলেন ; এজিদ পক্ষীয় বিধন্ম*র! দর্প করিয়া খলিতে লাগিল, «মহু- 

দ্রদের বংশের বংশ মর্ধ্যাদার চির গোরব এখন কোথায় রহিল? ধন্য মন্ত্র 

মরিয়ান । 2: , 

এ সকল সংবাদ বন্দীরা এখন পর্যযস্ত জানিতে পারে নাই । এজিদ মনে 

করিয়াছেন যাহাদের জীবন আমার হস্তে, মুহূর্ত প্রাণ রাখিতে পারি, মৃহর্তে 

বিনাশ করিতে পারি। জুমার দিন জয়নালকে ধরিয়া আনিয়া মস্জিদে 

পাঠাইয়] দিব। যদি আমার নামে খোতবা পড়িতে অন্ধকার করে, রাজাক্ডঞ। 

অমান্য অপরাধে তখনি উহার প্রাণ বিনখশ করিব । 

জুম্মাবার উপস্থিত, নির্ধারিত সময়ের পৃর্বেই মহম্মদীয়গণ প্রাণের ভয়ে 

উপাসন! মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মরিয়ান জয়নাল আবিদিন্ 

নিকট যাইয়া বলিতে লাগিলেন, “আজ তোমাকে মসজিদে খোতবা1 পড়িতে 

হইবে ।+, 

জয়নাল বলিলেন। “আমি প্ররস্তত আছি, এমামদ্দিগের কার্যযই 

উপাশনায় অগ্রবত্তী হওয়া, থোতবা পাঠ ধশ্দের আলোচনা, শিষ্য দিগকে 

উপদেশ দান আমার কর্তব্য কার্য্য । তুমি অপেক্ষা কব আমি আমার মায়ের 

অন্থমতি লহইয়! আসিতেছি। 

“তোমার মায়ের অন্থমতি লইতেই যদি চলিলে তবে আর একটি কখা 

শুনি! যাও ।+ | 

“কি কথা ?” 

«খোতবা পড়িতে হইবে বটে, কিন্ত তোমার পিতার নাষে পড়িতে 

পারিবে ন1 ৮ 

চক্ষু পাকল করিয়া! বলিলেন “কেন পারিব না ?" 
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“বেনর কোন উত্তর নাই” রাজার আজ্ঞ1” 

প্ধন্্ন চচ্চায় বিধন্্ী রাজার আজ্ঞা! কি? আমার ধর্ম কার্ধ্য আমি করিব 

তাহাতে ০ভোমাদের কথ! কি £ আমি যতদিন মদিনার সিংহাসনে না বসিব 

ততদ্দিন পিতার নামেই খোতবা পাঠ করিব। এইত বাজার আজ্ঞি!, তুমি 

কোন রাজান কথা নল %”, 

“তুঘি নিত্তাস্তই অবোধ ? কিছুই বুছিতেছ নধ | তোমাৰ মায়েব নিকট 

বলিলে ভ্ভিনি সনলই বুনিন্তে পান্সিবেন 1” 

“আমি অবোধ না হুল তোমাদেব বন্দীবানায় কেন থাকিব । আরকি 

কথা জ্শছে বল ? মারের নিকট বলিব 1” 

“যিনি দাঁমস্কের বাজা তিনিই এইক্ণে মদিনার বাজা। মক্কা মদিন! 
এক রাজার রাজা ক্রক্ত হইরাছে, এখন ভাব দেখি কাহার নামে খোতবা 

পড়িতে হয়?” 

“আমি ও প্রকারের কথা বুঝিত্তে পারি না, যাহা বলিবার স্পষ্ট ভাবে + 

ৰল।” 

“তোমার কিছুমাজ জ্ঞান নাই, কেবল থাকিবার মধ্যে আছে রাগ, বাদসা 

ন্ামদার এজিদ নামে খথোতব1 পর্ড়তে তইবে |» 

জয়নাল আবিদিন বোষে এবং দ্রঃখে সজল নয়নে বলিতে লাগিলেন, “কাফে- 

রের নামে আমি 'খাতবা পড়িব? এজিদ কোন দেশের রাজ1 ? আব কোঁন 

রাজার পুর ?” 

মরিয়ান অতি ব্যস্তে জয়নাল আবিদিনকে ধরিয়! সন্গেহে বলিতে লাগি- 

লেন “সাবধান ! সাবধান ! ওকথ। কখনই মুখে আনিও না। বালক বলিয়! 

মার্জনা করিলাম । পুন্রায় এরূপ কথা মুখে আনিলে নিশ্চয় তোমার মাথা ' 
কাটা যাইবে 1৮ 

"আমি মাথা কাটাইতে ভর করিনা ? তু মি আমার নিকট হইতে চলিয়া 

যাও? আমি খোতবা পড়িতে বাইব না। “২. 

মরিয়ান, মনে করিয়াছিলেন যে, জয়নালকে বিনা খাত ব। পড়িতে 

আসিবে, কিন্তু তাহার কথা শুনিয়া অবাক হইলেন? এদ্িকেও উপসনার 

সময় অতি নিকট । মরিয়ান মনে মনে বলিতে লাগিলেন যে,. এ সিংহ 
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শাঁবক নিকট চাতুরি চলিবে না, বল করিলেও কার্য উদ্ধার হইবে ন!। সালেম! 

বিবির নিকট যাইক্সা! বলি )__-তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ।-বয়সেও প্রবীণ1, অবস্তই ভাল 

মন্দ বিবেচনা করিয়া জয়নালকে সম্মত করিয়! দিবেন। সকলেই এক ব্জী 

গৃহে । মরিয়ান, বিবি সালেম1! নিকট যাইয়। বলিলেন। 

“আপনাদের কপালের এমনি গুণ যে, ভাল করিতে গেলেও মন্দ হইয়। যায়। 
আমার ইচ্ছা যে, কোন প্রকারে এই বিপদ হইতে আপনার! উদ্ধার পান |». 

সালেম। বিবি বলিলেন, " কি প্রকারে ভাল করিতে ইচ্ছা! করেন? ” 

“মস্ছারাজ* এজিদ নামদার আঁজ্ঞ। করিয়াছেন যে, জয়নাল আবিদিন ছারা 

আজিকার জুম্মার খোতব। পড়াইয়৷ কারামুক্ত করিয়া দেও ।” 

“ভাল কথা । জয়নাল কৈ? তাহাকে একথা বলিয়াছ ?, 

“বলিয়াছি উত্তরও শুনিয়াছি।” 

“সে কি উত্তর করিল। তার বুদ্ধি ফি?” 

“বুদ্ধি খুব আছে, ক্রোধ ও খুব আছে।” 
“ক্রোধের কথা বলিও না। বাপু! তাহার! ধর্দ্ের দাস, ধর্মই তাহাদের 

জীবন; বোধ হয় ধর্ম সংক্রান্ত কোন কথ। বলিয়া থাকিবে । ধর্ম বিরোধী 

কথ! তাহাদের কর্ণে প্রবেশ না করিলে কখনই সে শরীরে ক্রোধের সঞ্চার 

হয় ন11+7 

“মহারাজ আজ্ঞা করিয়াছেন, আজ জয়নাল আবিদ্দিন হোসেনের নাম 

পরিবর্তন করিয়া, মন্ধা মদিনা এইক্ষণে যাহার করতলে তাহারই নামে 
খোতবা! পাঠ করুক । আমি আজই তাঙ্ছাদিগকে বন্দি গৃহ হইতে সুক্ত 

করিয়া মদিনায় পাঠাইয়। দ্বিব। জয়নাল মদিনার সিংহাসনে বসিয়! রাজ্য 

করুণ__কিস্ত দামস্ক রাজের অর্থীনে থাকিতে হইবে 1”, 

«একি কথা! বন্দী হইয়া আসিয়াছি রলিয়াই কি তিনি ধর্শের প্রতি 

আঘাত করিবেন ? আমাদের প্রতি যে» এত আত্যাচার করিতেছে, তাস্ছাকে 

যথার্থ ধাম্মিক বলিয়া কিরূপে শ্বীকার করিব? পিতার প্রচারিত ধর্মে যে, 

ক্ষিত নহে মদিনার প্িংছাসনের যে অধীশ্বর নহে, তাহার নামে কি 

প্রকারে খোতব! 'পার্ঠি-হইতে পায়ে? তার আবার পাঠ করিবে জয়নাল 
'আবিদিন। একি কথ! 1৮৮ 

" .শ্োর্ট € 
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প্আপনি বৃদ্ধ হইয়াছেন, একটু শান্ত হউন, বন্দীভাবে থাকিয়া 
_ এতদূর বলা নিতাত্ত অন্তায়। যাহা হউক আমি বলি যদি খোতব! ট! 
 পড়িলেই মুক্তিলাভ হয়, তায় হানি কি? জয়নাল মদ্দিনার সিংহাসনে 
বসিতে পারিলে কি আর দ্াামস্ক সাজের কোন ক্ষমতা থাকিবে ? তখন 

যাহা ইচ্ছা! তাহাই করিতে পারিবে ; ইছাতে আর আপনাদের ক্ষতি কি?” 

“ক্ষতি কিছু নাই--কিস্ব 

“আর কিন্ত কথ! মুখে আনিবেন না, প্রাণ বাচাইবার জন্ত সারির 

“জয়নালকে একবার ডাঁকিতে বল” 

জয়নাল আবিদ্দিন আড়ালে থাকিয়া সকলি গুনিতে ছিলেন। সালেম' 
বিবির কথার আভাষেই নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন।__-মহা রোষের চিহ্ন, 

ক্রোধের লক্ষণ দেখিয়া, সালেম! বিবি অন্থমানেই অনেক বুবিলেন। সন্গেহে 
জয়নালের কপোলদেশ চুম্বন করিয়া অতি নত্রভাবে বলিতে লাগিলেন, 
“এজিদ্দের নামে খোতবা পড়ায় দোষ কি? যদি ভগবান কখনও তোমার _+ 

সুখ কুর্যেযর মুখ দেখান, তোমার নামেই লক্ষ, লক্ষ, কোটি, কোটি, লোক 

খোতব1 পাঠ করিবে । এখন মরিয়ানের কথ। গুনিলে বোধ হয় ঈশ্বর ভালই 
করিবেন ।” 

জয়নাল বলিলেন, “আপনিও কি এজিদের নামে খোতব1 পড়িতে অন্ু- 

সতি করেন ?” 

. পআমি অনুমতি করি না, তবে ইহা! বলিতে পারি যে তোমার মুক্ির 
জন্ত আমরা সকলে প্রাণ দিতে প্রস্তুত আছি। একদিন থোতব। পড়িলেই যদি 

তুমি স্বপরিবারে বন্দীগৃহ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পার, মদিনার সিংহাসনে 

নির্ব্বিবাদে বসিতে পার, তবে তাহায় ক্ষতি কি ভাই? আরও কথা, তুমি . 

ইচ্ছ। করিয়। এই কুকার্ষ্যে রত ছইতেছ ন1। এপাপ তোমাকে অর্শিবে না।” 

“সামান্য কারামুক্তি হেতু আর মদিনার রাজ্যলাভ হেতু, আমি এজিদ 
নামে খোঁতবা পড়িব? এ বন্দীগৃহ হইতে মুক্তির জন্ত ভয় কি? শক্তি 

হইলেই মুক্তি হইবে। যদি কেহ রাজ্য কাড়িয়া স্বইয়। থাকে, তাহার নিকট” 
ভিক্ষা করির! বাজ্য গ্রহণ কর! অপেক্ষ। তাহার অস্ত্রে মস্তক নিপাত বরাই 
আমার কথা।” 
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 সালেমা বিবি জয়নালের মুখে শত শত বার চুত্বন-করিয়া৷ আশীর্বাদ 
করিতে লাগিলেন! “তোমার মনঃস্কামন! সিদ্ধ হউক! ইশ্বর তোমার 

, মনোবাঞ।-__পুর্ণ করুন্।” ... 

মরিয়ান বলিতে লাগিলেন “আপনারা এন্সপ গোঁলযোগ করিলে কোন 

কার্ধ্যই সিদ্ধ হইবে না। আর সময় নাই, বদি মদিনা! যাইবার ইচ্ছা থাকে, 
জয়নালকে থোতব। পাঠ করিতে মসজিদে প্রেরণ করুন। ইহাতে 
সম্মত ন1 হন, আমার অপরাধ নাই | 

সালে! বিবি বলিতে লাগিলেন, “জয়নাল ! তুমি ঈশ্বরের নাম করিয়া 
মসজিদে যাও । তোমার ভালই হইবে।” 

জয়নাল আবিদিন বলিলেন, "আপনি যাইতে আজ্ঞা করিলেন? 

“| আমি যাইতে আজ্ঞা করিলাম । তোমার কোন চিন্তা নাই, আরও 

একটি কথা বলিতেছি শুন। গুনির! মনে মনে বিচার করিলেই ভাল মন্দ 

. বুঝিতে পারিবে । একদ। তোমার পিতামহ হজরত আলি, কাফের- 

দ্িগের সহিত যুদ্ধ করিতে আম্বাজ নামে এক নগরে গমন করিয়াছিলেন, 

সেখানে যাইয়। শুনিলেন ) এদেশ পুরুয়াধিকারে নহে। একজন রাঁজ্জীর 
অধিকার সম্ভৃতা, আরও আশ্চর্য্য কথাঃ রাজ্ঞজী এ প্যর্যস্ত বিবাহ করেন 

নাই, তাহার পণ এই, বাছ যুদ্ধে যে তাহাকে পরাভ্ত করিবে তাহাকেই 
পতিত্বে বরণ করিবেন, আর জয়ী হইলে পরাজিত পক্ষকে আজীবন 

দাসত্ব শ্বীকার করিয়া থাকিতে হইবে। মহাবীর আলি, স্ত্রীলো- 
কের এই পণের কথা শুনিয়! যুদ্ধে প্রস্তুত হইলেন। বিবি “হম্থুফ1” 

তিনিও কম ছিলেন না। আরবীয় যাবতীয় বীরকে তিনি" জানি- 
তেন। তাহারও মনে মনে ইচ্ছ!। ছিল, যে আলিকে পরাস্ত করিয়া একজন 

মহাবীর দাস লাভ করিবেন। ঘটন! ক্রমে সুযোগ ও সময় উপস্থিত,_ 

দিন নির্ণয় হইল। রূপের গরিমায়,__যৌবনের জলস্ত গ্রতিভ়ায়-_বিবি হনুফা 
আরবের স্থুবিখ্যাত বীরকেও তুচ্ছ জ্ঞানে সমরাঙ্গনে উপস্থিত হন, কিন্তু 

প্দরিশেষে পরাস্ত হইয়া! ম্ন্মদীয় ধর্ম গ্রহণে মঙ্থাবীর আলিকে স্বামিত্বে 

বরণ করেন। হজরত আলি বিবি ফাতেমার ভয়ে একথ! মদিনায় কাহারও 

নিকট প্রকাশ করিপ্লাছিলেন না । সময়ে ৰিবি হনুফার গর্ভে এক পুত 
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সন্তান হয়। আলী সে সময় মহা চিন্তিত হইয়। কি করেন, কথাও 

_,গোপন থাকে না। বিৰি ফাতেমার ভয়ও কম নহে। পুত্রকে গোপনে 

আনাইয়! একদা প্রভু মহন্মদের পদ প্রান্তে ফেলিয়। দিয়া, যোড় হস্তে 
দণ্ডায়মান হুইলেন। প্রভু মহম্মদ পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া মুখে . চুমা 

দিয়া বলিলেন আমি সকলি জানি। আমি ইহার নাম ইহার মাতার 
নামের সহিত এবং আমার নামের সহিত যোগ করির। রাখিলাম। 

বিবি ফাতেম! দেখিলেন যে, একটি অপরিচিত সন্তানকে প্রভু ক্রোড়ে 
করিয়া? বার বার মুখে চুমা দ্রিতেছেন। বিবি ফাতেমা সন্তানের কথ জিজ্ঞাস 

করায়, প্রভূ সমুদাক্ষ বৃত্াস্ত বলিলে বিবি ফাতেমা ক্রোধে জলিয়া উঠিয়া 
পিতাকে এক প্রকার ভ€সন করিয়া বলিলেন যে, আমার স্বপত্রী-পুত্রকে 

আপনি ন্সেহ করিতেছেন? আর কোন বিবেচনায় আপনার নামের সহিত 

যোগ দিয়! ইচ্ছার নাম রাখিলেন ?” 

প্রভু বলিলেন, “ফাতেম| শাস্ত হও । এই মহম্মদ হানিফা তোমার কি কি 

উপকার করিবে গশুন। যে সময় তোমার প্রিয় পুক্র হোসেন কারবালার মহা 

প্রাস্তরে, এজিদ্ের আভ্তায় শিমার হস্তে সহিদ হইবে । তোঙ্গার বংশে এক 

জয়নাল আবিদিন ভিন্ন পুরুষ পক্ষে আর কেহ থাকিবে না। তোমার 

আত্মীয় স্বজন, ভগ্মি, পুত্রবধূর! এজিদের সৈন্ত হৃন্তে কারবালা! হইতে দামস্কে 

বঙ্দগীভাবে আসিবে । তাহাদের কষ্টের সীমা থাকিবে না। সেই কঠিন 

সমস্ব এই মহম্মদ হানিফ যুদ্ধ করিয়! তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়া, জয়নাল 

আবিদিনকে মদিনার সিংহাসনে বসাইবে 1” 

বিবি ফাতেম। পিতৃমুখে এই সকল কথা! শুনিয়া, মহম্মদ হানিফ।কে 

জহলাদে ক্রোড়ে করিয়া হানিফার আপাদ মন্তক চুম! দিয়া আশীর্বাদ 
করিলেন । “প্রাণাধিক! তুমি আমার পুত্র তুমি আমার হৃদয়ের ধন, 

মন্তকের মণি! জামার চুন্থিত স্থানে কোনরূপ অস্ত্র প্রবেশ করিবে ন1। 
তুমি সর্বদ! সর্বব বিজয়ী তইয়! জগতে মহাকীত্তডি স্থাপন করিবে । আশীর্বাদ. 
করি ভূমি দীর্ঘজীবী ছও।” যে সময় কারবালা প্রান্তরে যুদ্ধের হুচনা' হয়, 

সেই সময় আমি গোপনে এক জন কাসেদকে মহম্মদ হানিফার নিকট 

সমুদায় বৃত্তান্ত বলিয়া পাঠাইয়াছি। মহম্মদ হানিফা শীঘ্রই দামস্কে আসিয়! 

স্ 



ক 

বিষাদ-সিম্ধু ! ৩৭ 

আমাদিগকে উদ্ধার করিবেন ।এইত শাস্ত্রের কথা । এখন সকলি ঈশ্বরের হাত 

আরও একটা কথা হোসেন বুদ্ধ যাত্র! কালে ক্ি বলিয়! গিয়াছিল মনে হয়? 
বলিয়াছিল যে;”তোমর। ভাবিও ন1 এমন একটি লোক আছে যদি তাহার 

কর্ণে এই সকল ঘটনার অণুমাত্রও প্রবেশ করে তবে ইহার প্রতিশোধ সে 
অবশ্তাই লইবে”। তে কে? মহম্মদ হানিফা ৮১ । 

জয়নাল আবেদিন এই পর্যযস্ত শুনিয়া আর বিল করিলেন না 

খোতব। পাঠ করিবেন শ্বীকার কৃইয়া উপাসনার সমুচিত পরিধেয় লইয়! 

ৰহির্গত হহলেন। মরিয়ান ও সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিলেন। নগরে 
হুল স্থুল পড়িয়াছে আজ জয়নাল আবেদিন এজিদ নামে থোতবা পাঠ 

করিবে । মরিয়ানের আনন্দের সীমা! নাই। আজ এজিদের আশা সম্পুর্ণ 

রূপ পুর্ণ হইল। জয়নাল উপাসন1 মন্দিরে প্রবেশ করিয়া ভপাসনাস্তর 
খোতব! আরম্ত করিলেন। মহম্মদীয়গণের অন্তরে খোতবার শবগুলি 

স্থতীক্ষ ছুরিকার হ্যায় বিদ্ধ হইতে লাগিল। কোন মুখে জরনাল 

আবেদিন মদিনার এমামের নাম অর্থাৎ হোসেনের নাম স্কানে এজিদের 

নাম উচ্চারণ করিবেন, সময় উপস্থিত হইল খতিবের + সুখে কেহ 
এজিদেরনাম গশুনিল ন1। পুর্বেও থে নাম এখনও সেই “হোসেনের !” নাম। 

মহম্মদীয়গণ মনের আবেগে আনন্দে আহল।দে জয় জয় করিয়া! উঠিল। 

এজিদ পক্ষ রোষে, ক্রোধে, অগ্নিমুত্তি হইয়!, জয়নাল আবিদিনকে নান! প্রকার 
কটু বাক্যে ভ্সন্তা করিতে করিতে ভজনালয় হইতে বাহির হইল। 

এজিদ ক্রোধে অধীর হইয়। নিফোধিত অসি হস্তে আসিয়া বলিলেন, "এখনি 

জয়নালের শিরশ্ছেদ করিব । এত চাতুরি আমার সঙ্গে ?” 

“মরিয়ান বলিতে লাগিলেন, বাদসা নামদার ! আশা সিন্ধু এখনও পার 

হই নাই, তবে বহুদূর আসিক়াছি বলিয়া ভরসা হইয়াছে; অচিরেই তীরে 

উঠিব। কিন্ত মহারাজ! আজ যে_-একটী গোপনীয় কণ। গুনিয়াছি, তাহাতে 
জয়নাল আবেদিনের জীবন শেষ করিলে এমাম বংশ সমূলে বিনাশ হইবে না, 

প্বরং সমরানল মহাতেজে জলির উঠিবে। সে ছুর্দাস্ত প্রমত্ত বারণকে যতদিন 
মরিয়ান কৌশলাহ্ধুশে হোসেনের দাদ উদ্ধার পদবেক্ষণ হইতে নিবারণ করিতে 

1 খতিব যে থোতবা পাঠ করে। 



রী 

৩৮ ষষ্ঠ প্রবাহ । 

না পারিবে,_-ভতদিন মরিয়ানের মনে শাস্তি নাই। আপনার জীবনেরও- 

ভরসা নাই !” 
এজিদ_-তরবারি সুত্তিকায় নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন“সেকি কথা ? 

হোসেন বংশে এখনও প্রমত্ত কুঞ্জরসম বীর আছে? আমিত আর কাহাকেও 

দেখিতে পাই না? 
মরিয়ান বলিলেন, জয়নালকে নিদিষ্ট বন্দী গৃহে প্রেরণ আদেশ হউক। 

আমি সে গুপ্ত কথা নিগুঢ় তত্ব এখনই বলিতেছি। 

ষ্ঠ প্রবাহ 
পট 

যে নগরে সুখসাগর্ে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ খেল] করিতেছিল,__মহানন্দের 

শোত বহিতেছিল, রাজপ্রাসাদ, _রাজপথ,_প্রধান প্রধান সৌধ, আলোক 
মালায় পরিশোভিত হইয়াছিল । ঘরে ঘরে নৃত্য, গীত, বাজনার ধূম পড়িয়া 
ছিল, রঞ্চিত পতাক1 সকল হেলিয়া, ছলিয়া, শুভ সুচক চিহ দেখাইতেছিল ; 

হঠাৎ সমুদ্ধায় বন্ধ হইয়। গেল। মুহূর্ত মধ্যে মহানন্দ বায়ু থামিয়া বিষাদ 

ঝটিক1-বেগ রহিয়া রহিয়! বহিতে লাগিল। মাঙ্গলিক পতাকারাজী নতশীরে 

হেলিতে--ছুলিতে--পড়িয়া গেল। রাজ প্রসাদের  বাদ্যধ্বনী,-_নপু 

রের ঝন্ঝনী, সুমধুর কণশ্বর আর কাহারও কর্ণে প্রবেশ করিল না। 
সুহাস্ত আন্ত সকল বিষাদ নিলিম! রেখায় মলিন হইয়া গেল। কেহ কাহারও 
সঙ্গে কথা কন্িতেছে না, জিজ্ঞাসা করিলেও উত্তর পাইতেছে না। রাজ- 
ভবনের অবস্থা! হঠাৎ পরিবর্তন দেখিয়া কতজনে কত কথার সমালো- 
চনায় বসিম্া গেল. শেষে সাব্যস্ত হইল, কোন গুরুতর, মন:পীড়া জন্মিয়! 
থাকিবে । কারণ ?-_ কারবালা হইতে বিবি সালেম! যে কাসেদ পাঁঠা- 
ইয়া ছিলেন, সেই কাসেদের আগমন । রি | 

প্রদেশের নাম আম্বাজ। রাজধানী হুহুফা নগরে এই সমৃদ্ধিশালী 
মছ্ছান্গরীর দণ্ডধর মহন্গদ হানিদ1 সত্ত্রাট স্বীয় কন্ার বিবাহ উপলক্ষে আমোদ 
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আহলাদে মাতিয়। ছিলেন, শুভ সময়ে শুভ কার্য সুসম্পর্ন করিবেন, আশা- 

ছিল, এমন সময়ে কাসেদ আসিয়া! হরিষে সম্পূর্ণ বিষাদ ঘটাইয়া মহচ্মাদ হানি-, 
ফকে, নিতান্তই ছুঃখিত করিয়াছে। 

হোসেনের সাংঘাতিক মৃত্যু, জেয়াদদের সখ্যতা, মরিয়ানের আচরণ, 

এবং কুফার পথ ভুলিয়া, হোসেনের কারবালার গমন, ও ফোরাত নদী তীর 

শক্র পক্ষ হইতে বেষ্টন, এই সকল কথ শুনিয়া ক্রোধে, বিষাদে নরপাল মহা! 
অস্থির হইয়াছেন। কাসেদ সম্মুখে অবনত শিরে দণ্ডায়মান । 

“মহম্মদ হানিফ বলিতেছেন, “হ| ! জীবিত থাকিতেই ভ্রাতঃ হোসে- 
নের মৃত্যু সংবাদ শুনিতে হইল? ভ্রাত হোসেনও কারবাল! 

প্রান্তরে সপরিবারে কষ্টে পড়িয়া আছেন । হায়! এতদিন নাজানি কি 

ঘটনাই ঘটিয়া থাকিবে ? জগদীশ! আমার প্রীর্থনাঃ দাসের এই 

প্রার্থনা, কারবালা প্রান্তরে যাইয়! যেন ভ্রাতার পবিত্র চপণ দেখিতে পাট । 

পিতৃহীন কাসেমের মুখ খানি যেন দেখিতে পাই । দয়াময়! আমার পরিজনকে 

রক্ষ! করিও, দুরস্ত কারবাল। প্রান্তরে তুমি ভিন্ন আর তাহাদের সহায় ফেছ 

নাই। দয়াময় | দয়াময় ! আমার মনে শাস্তি দান কর। আমি, স্ুশ্থির ভাবে 
যেন কারবালায় গমন করিতে পারি ।-_পুজ্য পাদ ভ্রাতার সাহাধ্য করিয়া 
ক্কৃতার্থ হইতে পারি। দয়াময়! আমার শেষ ভিক্ষা যে তোমার একিঙ্করের 

চক্ষু কারবালার প্রান্ত সীমা না দেখা পর্য্যন্ত, হোসেন শিবির শক্রর 

আক্রমণ হইতে রক্ষ করিও |” 

“এই প্রকার উপাসন! করিয়া মহম্মদ হানিফ সৈম্তগণকে প্রস্তত হইতে 

আদেশ করিলেন । আরও বলিলেন যে, আম!র সঙ্গে সঙ্গে, কারবালায় যাইতে 
হইবে । আমি এ নগরে আর ক্ষণকালের জন্তও থাকিব ল1। রাজ কার্ধ্য 
প্রধান মন্ত্রীর হস্তে স্তস্ত থাকিল।” 

“মাহান্গদ হানিফ ঈশ্বরের নাম করিয়া বীর-সাঁজে সজ্জিত হুইলেন। যুদ্ধ 
বিদ্যবিশারদ গাজী রহমানকে প্রধান সৈল্তাধ্যক্ষ পদে বরণ কবিয়া কারবা- 

প্লাভিমুখে যাত্রা করিলেন ৮& কাসেদ সঙ্গে সঙ্গে চলিল। 
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তোঁমার এ দুর্দশা কেন ? কোন কুক্রিয়ার ফলে তোমার এদশা ঘটিয়াছে ? 

যখন পাপ করিরাডিলে তখন কি তোমার মনে কোন কথ! উদয় হয় নাই? 

এখন লোকালয়ে মুখ দেখাইতে এত লঙ্জ! কেন? খোল ! খোল ! মুখের 

আবরণ খোল, দেখি কি হইয়াছে? চিরপাপী পাপ পথে দণ্ডায়মান হইলে 

আঁর হিতাহিত জ্ঞানের অণুমাল্মও অন্তরে উদয় হয় না। যেন তেঁন .প্রকারে 

পাপকৃপে ডুবিতে পারিলেই এক প্রকাঁরে রক্ষা পায়,_কিস্তু পরক্ষণে অবশ্তাই 
আত্মগ্লানি উপস্থিত হয় । 

পাঠক ! লিখনির গতি বড় চমৎকার! ষষ্ট প্রবাহে কোথায় লইয়া! গিয়াছি 

আবার সগুম প্রবাহে কোথায় আনিয়াছি। সম্মুখে পবিত্র রওজা । পুণ্যভৃমি 

মদ্দিনার সেই রওজা । পবিত্র রগজার মধ্যে অন্ত লোকের গমন নিষেধ একথা 

আপনারা পূর্বব হইতেই অবগত আছেন । আর যাহার জন্তে উপরে করেকটি 

কথ বল! হইল সে আগন্তক কি করিতেছে ? দেখিতেছেন ? সে পাপা পাপ 

মোচন জন্য এখন কি কৰি করিতেছে, দেখিতেছেন ? রওজার বহির্ভীগস্থ 

মৃত্তিকার ধুলী অনববত মুখে মন্তকে মর্দন করিতেছে, আর বলিতেছে, প্রভু 
রক্ষা কর। “হে! হাবিবে খোদ1”! আমায় রক্ষা কর। হে হুরনবী 

মহম্মদ! আমায় রক্ষা কর। তুমি ঈশ্বরের প্রিয় বন্ধু! তোমার নামের গুণে 

নরকাগ্সি নরদেহ নিকট আসিতে পারে না । তোমার রওজার পবিত্র ধুলিতে 
শত শত জরা গ্রস্থ মহা ব্যাধিগ্রস্থ ব্যক্তি নিরোগ হইয়! স্থুকাস্তিলাভ করিতেছে, 

সাংঘাতিক বিষের বিষাক্ত গুণ হাস হইতেছে, সেই বিশ্বাসে নরাধম পাপী. 
বহুকষ্টে পবিত্র ভূমি মদিনায় আসিয়াছে । যদিও আমি প্রভু হোসেনের 
সহিত অমানুষিক-ব্যবহার করিয়াছি, দয়াময় ! হে! দয়াময় জগদীশ ! তোমার 

করুণাবারি পাত্র ভেদে নিপতিত হয় না, দয়াময়! তোমধু্ নিকট সকলি 

সমান | জগদীশ !এই পবিত্র রওজার ধুলীর মাহাথ্মে আমায় বুঙ্ষা কর। 

ক্রমে এক ছুই করিয়া জনতা! বৃদ্ধি ছইতে লাখিল/।-আগস্বকের আত্মন্নানি 
মুক্তি কামনার প্রার্থন৷ শুনিয়া! সকলেই সমোতৎস্ৃক হুইয়। কোথায় নিবাস, 
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কোথা হইতে আগমন এই সকল প্রশ্ন করিতেলাগিল। আগন্তক বলিল,”আমার ছ্- 

দশার কথা বলি। ভাইরে! আমি এমামহোদনের দাস। প্রভু.যখন সপরিবারে 
কুফায় গমন জগ্ত মদ্দিন! হইতে যাত্রা করেন,আমি তাহার সঙ্গে ছিলাম ; দৈব 

নির্বন্ধনে কুফার পথ ভুলিয়া! আমর কারবলায় যাই” (সকলে মহাব্যস্তে ) 
“তারপর ??, “তারপর ?” তারপর কারবালা যাইয়া” দেখি যে, এজিদ সৈম্ক 

পূর্বেই আসিক্ুট ফেরাত নদী কুল ঘিরিয়। রাখিয়াছে । একবিন্দু করল লাভেরও 
আর আশা নাই । আমার দেহ মধ্যে কে যেন আগুন জালিয়। দিয়াছে। 

সমুদয় বুত্তদ্ম্তি আমি একটু স্স্থ না হইলে বলিতে পারিব না। আমি জ্বলিয়। 

পুড়িয়া মরিলাম | 

নদ্দিনাবাসিরা আরও ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তারপর বি্িইল 

বল, জল ন। পাইয়া কি হইল ?”" 

“কমার কি বলিব, রক্তারক্তি মার, মার, কাট, কাট, আরম্ভ হুইল, 

প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পধ্যস্তক কেবল তরবার চলিল; কারবালার মাঠে রক্তের 

আত বহিতে লাগিল, নঙ্জগিনার কেউ বাচিল ন1 1 

"এমাম হোসেন, এমাষ হোসেন ?"' 

“এসাম হোসেন শিমার হস্তে সহিদ হইলেন ।% 

সমস্বরে আর্তনাদ সজোরে বক্ষে করাঘান্ধ কহতে লাগিল । “মুখে হায় 

হোসেন । হায় হোসেন 11; 

কেহ ক্ান্দিয়! কাুন্দয়া বলিতে লাগিল, “আমরা! তখনি বারণ করিঝ়া- 

ছিলাম যে, হাজরাত মদিন। পরিত্যাগ করিবেন ন1। নুরনবী মহম্মন্দের পবিত্র 

রওজ1 পরিত্যাগ করির1, ক্বোন স্কানে যাইবেন না ।” 

€কহ কেহ আর কোন কথ। ন। শুনিয়া এমাম শোকে কান্দিতে কান্দিতে 

পথ বহির] যাইতে আরম্ভ করিলেন । কেহ কেহ এ স্থানেই মাথায় হাত দিয়া! 

বসিয়। পড়িলেন, কেহ জিন্তাসা করিলেন . “তার পর, যুদ্ধ অবসানের পর কি 

তইল 1” 

* “যুদ্ধ অবসানের পর কে১কোথাঁযক়। গেল, কে খুজির1 দ্লেখে? স্ত্রীলোক 

মধ্যে যাহারা বাচিরাছিল ধরিয়! ধরিয়া উটে চড়াইয়। দামস্কে লইয়া গেল। 
জয়নাল আবিদিন যুদ্ধে যায় নাই মারাঁও পড়ে নাই । আমি জঙ্গলে পালাইয়া- 

ূ ্ 
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ছিলাম । যুদ্ধ শেষে এমামের 'ন্ধান করিতে রণক্ষেত্রে, শেষে 'ফের'ত 

নদী তীরে, গিরা দেখি যে, একবুক্ষ মূলে হোসেনের দেহ পড়িয়া আছে, 

কিন্ত মন্তক নাই, রক্ত মাখ' খঞ্জর খানিও এমামের দেহের নিকট £ 

পড়িয়া আছে। আমি পুর্ব হই.তই জানিতাম যে এমামের “পায়জামার” 

বন্দ ঘধ্যে বন মুল্য একটি মুক্তা থাকিত, সেই মুন্তা লোভে দেহের 

নিকট গিরা যেমন বন্ধ খুলিতিছি ) এমামের বাম তন্ত ধ্ীসিয়া সজোরে 
আমার দক্ষিণ তস্ত চাপিয়া ধরিল আমি মহা ভীত হইলাম, সে হাত কিছুতেই 

আর ছাড়ে না। মুক্তা হরণ করা দূরে থাকুক আমার প্রাণ লহয়া টানাটানি । 

সাত পাঁচ ভাপিরা নিকটস্থ খঞ্জর, বাম হ্থাতে উঠাইয়! সে পবিত্র হস্তে আঘাত 

কৰ্স্ীতহ ভাত ছাড়িয়া গেল। কিন্তু কর্ণে শুনিলাম “তুই অনুগত দস 

হইয়! আপন প্রভৃর সহিত এই' ব্যবহাব করিলি ? সামানা মুক্ত। লোভে এমামের 

হস্তে আঘাত করিলি? তোর শান্তি-_____তোর মুখ কৃষ্ণবর্ণ কুকুরের 

মুখে পরিণত হটক, জগতেই নবকাগ্সিৰ তাপে তোব অন্তর, দে, সর্বদা এ 

জ্বলিতে থাকুক |” এই আমাব ছর্দশা, এই আশাব মুখের আকৃতি দেখুন, 

আমি আর ব্রাচি না, সমুদায় অঙ্গে যেন আগুন জলিতেছে । আমি পুর্ব 

হইতেই জানি যে হাজরাতের রওক্ার ধুলি গায়ে মাখিলে-_মহারোগ ও 

আরোগ্য হয়, জাল। যন্ত্রণা সকলি কমিয়! জল তয়! যায়। সেই ভরষানেই রর 

মহাকষ্টে কারবালা হইতে এই পবিত্র রওজায় আসিয়াছি 1” 

মদিনাৰাসীগণ্, এই পর্যন্ত শুনিয়াই আর কেহইন্তাহার দিকে ফিরিয়। 

চাহিল্ না । সকলেই এমান শোকে কাতর হইলেন । নগরের প্রধান প্রধান 

এবং রাঙ্গসিংহাসন সংশ্রবি মহ্ছোদ্রয়গণ, সেই সময়েই নগর মধ্যে ঘোষণ। 

করিগ্ধ কি কর্তব্য স্থির করিবার জন্ত, রওজার নিকটস্থ উপাসনা মন্দির- সম্মুখে 

মহাঁসভ] আহ্বান করিক্সা একত্রিত হইলেন ।” 

“কেহ বলিলেন এজিদকে বান্দিয়। আনি |” 

*“€কহ বলিলেন, দামস্ক নগর ছারখার করিয়! দেই” 

বহু তর্ক বিতর্কের পর শেষে স্থস্থির হইল,“ষেঁ নায়ক বিহনে স্ব স্ব প্রাধান্তে 

ইহার কোন প্রতিকারই হইবে না। আমরা মদিনার সিংহাসনে একজন 

উপবুক্ত লোককে বসাইয়া তাহার অধীনত! শ্বীকাম্ব করি। প্রবল তরঙ্গ মধ্যে 

চন শপ 

০৩১১০ 
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শিক্ষিত কর্ণধার বিহনে যেমন তরী রক্ষ! করা কঠিন । রাজ বিপ্লবে, বিপদে, এক 
জন ক্ষমতাশালী অধিনায়ক ন1 হইলে, রাজ্য রক্ষা করাও মহা কঠিন । স্ব স্ব 

& প্রাধান্যে কোন কার্ধেযরই প্রতুল নাই ।” 

সমাগত দল মধ্য হইতে একজন বলিয়! উঠিপেন, “কাহার অধীনতা 

স্বীকার করিব? পথের লোক ধবিয়৷ কি মদিনার সিংহাসনে বসাহতে চ্ছ। 

করেন? মদ্রিনাবাসিরা, কোন্ অপররচিত নীচ বংশীয় নিকট নতশিরে দণ্ডায়মান 

হইবে? রে মহন্গদের বংশে ত এমন কেহ নাই যে, আাহাকেই সিংহাসনে 

বসাইয়। জঁ্স ভূমির গৌরব রক্ষী করিব ।” 

প্রথম বক্তা বলিলেন, “কোন চিন্তা নাই, মহন্গধ হানিফ এখনও ব্তমান 

আছেন । হোসেনের পর তি'নই আমাদের পুজ্য, তিনিই রাজা । ইহার পর 

হোসেনের আরও বৈমাত্রের ভ্রাত অনেক আছেন ;--ফারবালার এই লোম- 

তর্ষণ ঘটনা শুনিয়া, ভাহারা কি স্বস্ব সিংহাসনে বসিয়াই থাকিবেন ? হহার 

পর নূরনবি মহাক্ষদের ভক্ত অনেক রাজা আছেন, এই সকল ঘটন। তাহার 

কর্থগোচর হইলে তাহার কি নিশ্চিন্তিত ভাবে থাকিবেন ? এজিদ 

ভাবিয়াছে কি? মনে কবিয়াছে যে, হোসেন বংশ নির্বংশ করিষাছি_-নিশ্চস্তে 

থাকিব; তাহা কখনই ঘটিবেন1; চতুঃদিক হইতে সমরানল জ।লয়] উঠিবে। 

আমর! এখনই উপবুক্ত একজন কাসেদ, হনুফা নগরে প্রেরণ কর। আপাততঃ 

মহম্মদ কানিফাকে সিংহাসনে বসাইয়া! যদি জয়নাল আবিদিন প্রাণে বাচিয়। 

থাকে, তাবে তাহারুডদ্বারের উপায় করি। সঙ্গে সঙ্গে এজিদের দর্প চু 

ৰকরিতেও সকলে আজ হইতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ই ।”, 

সকলেই এই প্রস্তাবে সম্মত হহলেন্, ভথনি তন্থুফ। নগরে কাসেদ প্রেরিত 

£হল। 

প্রথম বক্ক1 পুনরায় বলিলেন “মহুম্খাদ হানিফ মদিনায় ন। আস পর্্যস্ত 

আমর! কি কিছুই করিব না। শোক-_বস্ত্র বা যে অঙ্গে ধারণ-করিয়াছি রহিল । 

জয়নাল আবিদিনের উদ্ধার, এজিদের সমুচিত শান্তি বিধান না করিয়।, আর 

এ শোক-_সিম্ধুর প্রবল তরঙ্গ প্রতি কখনই দৃষ্টি করিব না!। আধাত লাগুক, 

প্রতঘাভে আস্তর ফাটিয়া যাউক, মুখে কিছুই বলিব ন1। কিন্তু স্ষলেই ঘরে 

ঘরে যুদ্ধ সাজের আরোজন কর। 



৪88 সপ্তম প্রবাহ । 

এই প্রস্তাবে সকলে সম্মত তইয়! সভ।? ভঙ্গ করিলেন, হোসেন-__-শোকে 

" সকলেই অন্তরে কাতর ; কিন্ত নিতাস্ত উৎসাহে যুদ্ধ সজ্জার আয়োজনে বিবৃত 
রহিলেন। নগরবাসীগণের অঙ্গে শোক বস্ত্রে_দ্বিতল জিতল গৃহ দ্বারে, গবাক্ষে 

শোক চিহ্হে নগরের প্রান্ত সীমার শোক স্থচক ঘোর শশলবর্ণ,নিশান উড্ভীয়মান 

হইয়া জগত কান্দাইতে লাগিল । 

এদিকে দামস্ক নগরে--আবার রণ ভেবী বাজিয়। উঠিল । এজিদের 

লক্ষাধিক সৈন্য সমর সাজে সজ্জিত তইষা নদদন1ভিমুখে যাত্রা করিল । 

হানিফার মদিনা আগমনের পুর্বে সৈন্গণ মদিনা প্রবেশ-পথে" অবস্ফিতি 

করিয়!, হানিফার গমন পথে বাধ) দ্িৰে উহ্হাই মবিয়ানেব মঙ্সণ]। 

মহম্মদ হানিফ! প্রথমে কারবালার গমন করিবেন, তৎপর মদিনায় ন! 

যাইয়1, মদিনাবাসীদিগের অভিমত নখ লই], হজরতের রওজা পরিদর্শন 

ন1 করিয়া, কখনই দামস্ক আক্রমণ করিবেন না--ইহাই মরিয়ানের অনুমান ; 

সুতরাং মদিনা শ্রবেশ-পথে সৈন্য সমবেত করিব! রাখাই আবশ্বক । এবং 

সেই শ্রবেশ-পথে হানিফার দর্প চর্ণ ক€ররা, জীবন শেষ করাই যুক্তি । এই 

সিদ্ধান্তই নিভূলি মনে করিয়া, এজিদও মরিয়ানের অভিমতে মত দিলেন 7 

তাই আবার রণভেবী বাজিয়া উঠিল। ওতবে অলিদ দামস্ক হইতে 

আবার মদিনা অভিমুখে সৈন্য সহ চপিলেন । হানিফার প্রাণ বিনাশ, 

কি বন্দী করিয়। দামস্ধে প্রেবণ না করা পর্যন্ত মদিন! আক্রমণ করিবেন না 

ইহাঁও স্থির হইল । কারণ মহক্ষদ ভানিফাকে পরাস্ত ঘা করিবা মদিনার 

সিংহাসন লাভ করিলেও তাহাতে নান। বিদ্র । এই বুক্তর উপর নির্ভর করি- 

মাই ওতবে অলিদ মদিন1ভিমুখে যাইতে লাগিলেন । ওতবে অরলদ নির্ব্বিন্তে 

যাইতে থাকুন আমরা একবার হানিফার গম্যপথ দেখিয়া! আসি। 



শু 

এর্ত 

ভন প্রবাহ 

কি চমতকার দুষ্ট ! মহাবীর মহম্মদ হানিফ, অশ্থ-বল্গ! সজোরে টানিয়! 

অশ্ব-গতি রোধ করিরাছেন। গরীব! বক্র; দ্রা্ট পশ্চাৎ__কারণ সৈম্তগণ কত দূরে 
তাহাই লক্ষ । অশ্ব, সম্মুখস্থ পদদ্ধয় কিঞ্চিং বক্রভাবে উত্তোলন করিয়! দণ্ডায়- 

মান। এক পার্থে মদিনার কাসেদ। হানিফার-চক্ষু জলে পরিপূর্ণ। দেখিতে 

দেখিতে-_ অদ্ধচক্্র এবং পুর্ণ তারা--সংবুক্ত নিশান হেলিয়া হুলিরা ক্রমেই নিকট- 
বন্তী হইতে লাঁগিল। মৃহূর্ধ মধ্যে গাজি রহমান উপস্থিত হইলেন। প্রভুর 

সঙ্গল চক্ষু) মুখ ভাব মলিন। নিকটে অপরিচিত কাসেদ, বিষাদের স্প্ 

আভা। নিশ্চয়ই বিপদ! মহাবিপদ ! বুঝি হোসেন ইস জগতে নাই? 

গাজি রহমান । আপনাব সিদ্ধান্ত নিশ্চিত ; মহল্পদ হানিফ ভরা হারা, 

১ ভ্ঞাতি কারা হইয়া এইক্ষণে জ্ঞান হারা তহবার উপক্রম হইয়াছেন | রক্ষার 

উপাধ দেখুন | ভ্রাতৃশোক মহাশোক ! 

মহম্মদ হানিফ গদ গদ স্বরে বলিলেন, “গাজি রহমান আর কারবালায় যাইতে 

হইল না, বিধির নির্বন্ধনে ভ্রাতৃবর হোসেন শক্র ভন্তে প্রাণ ভারাইগ্লাছেন। এমা 

ৰংশ সমূলে বিনাশ হইয়াছে । পরিজন মধ্যে যাহারা বাচিয়া৷ আছেন; তাছারাও 

দ্ামস্ক নগরে এজিদ কারাগারে বন্দী | এইক্ষণ কি করি ? আমার বিবেচনায় আগ্রে 

মদিনা যাইয়! এ্তু ফৃহন্মদের রওজ1 পরিদশন করি। পরেভান্ত বিবেচন11% 

রহমান বলিলেন, “এ অবস্তায় মদিনাবাসীদিগের মত গ্রহণ করাও নিতাস্ত 

আবশ্যক । রাজ! বিহনে সেখানেও নানা প্রকার ৰিত্রাট উপস্থিত হইতে 

পারে। এমাম বংশে কেহ নাই একথা বথার্থ হইলে,পুণ্য ভূমি মর্দিনা ষে এতদিন 

এজিদ পদ ভরে দলিত হয় নাই ইহারইব1 বিশ্বাস কি? তবে 'অনিশ্চিতে অন্ত 

চিস্তা নিরর৫থ । মদ্দিনাভিমুখে যাওয়াই কর্থব্য |” 

পুনরায় মহম্মদ ভানিফ বলিতে লাগিলেন, “বাহ ঘটিবার ঘটিয়াছে, 

ভবিতব্যেব লিখা খগ্ডন করিতে কাহারও সাধ্য নাই । মদিনাভিমুখে গমনই 

বখন স্থিৰ তষ্টল । বিশামের কথা যেন কাহাবও ক্ন্তবে আর উদয় না কয, 

টসন্াগপ সত আমার পশ্চাৎগামী হও |" 



রি 

৪৬ বিষাদ-সিদ্ধু ! 

দিবরাত্রি গমন | বিশ্রামের নাম কাহারও মুখে নাই । এই প্রকার 
, কয়েক দিন অবিশ্রান্ত গমন করিলে ২য় কাসেদ, সহিদ দেখা হইল। জাতীয় 
নিশান তেখিয়াত__মহল্মদ হানিফ গমনে ক্ষাস্ত দিলেন। 

“কাসেদ যথাবিধি অভিবাদন করিয়া যোড় বরে বলিতে লাশিল। বাদস! 

নামঙ্গার ! দাসের অপরাধ মাজ্জনা ভউক। আমি মদিনার কাসেদ 1 

মহম্মদ হানিফ! বিশেব আগ্রতে জিজ্ঞাসা করিলেন, “সংবাদ কি? 

“পুব্ব সংবাদ বাদসাহ নামদারের ! অবিদিত নাই । তৎপর যে সংবাদ 

পাওর] গিয়াছে, অর আমি যাহ] স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি,_বলিতেছি 12 
“বাদসা নামঙ্দার। আপনার ভ্রাতৃবংশে পুরুষ পক্ষে কেৰল মাত্র জয়নাল 

আঁবিদ্িন জীবিত আছেন । তিনি তাহার মাতা, ভগ্মি, পিতৃব্য পত্বী দামস্ক 

নগরে বন্দী । দিনাস্তে এক ট্রকরা শুক রুটী, একপাত্র জল ভিন্ন আর কোন 

প্রকারের খাদ্যের মুখ দেখিতে ভাছাদের ভাগ্যে নাই । এজিদ এতক্ষণে 

জগ্রিমুত্তি ধারণ করিয়া! বসিয়াছে । সে কেবল আপনার সংবাদে । আপনার 

প্রাশ বিনাশ করাই এইক্ষণে তাহার প্রথম কাধ্য। ওতবে অলিদকে লক্ষণ- 

ধিক সৈন্য সহ সাজাইয়! মদিনার শিমায় পাঠাইয়] দিয়াছে । ওতবে অলি 

মদিনা আক্রমণ না করিয়া আপনার প্রতীক্ষায় মদিনার প্রবেশ-পথ রোধ 

করিয়া সর্ধদ1 প্রস্তুত ভাবে রতিয়াঁছে। অলিদ আপনার শিরশ্ছ্দে করিয়', 

পরে মদিনার সিংহাসনে এজিদ পক্ষ তইতে বদিবে ইহাই ঘোষণ। করিঘাছে | 

এক্ষণে যাহ] ভাল হয় করুন 1)” | 

মহম্মদ হানিফা আবার এক নূতন চিন্তায় নিপতিত হইলেন । সহজে 

মদিনা যাইৰার আর সাধ্য নাই, প্রথদ বুদ্ধ, পনে প্রবেশ, তাহার পব মদিনা- 

বাসীদিগের সহিত সাক্ষাত । 

গাজী রহমান বলিলেন, “তবে বৃদ্ধ অনিবাধ্য ! যেখানে বাধ] সেই খানেই 

সমর ; এত বিষম ব্যাপার ! অলিদ চড়র-ভ1 কপিষ্বা এমন কোন স্থানে যঙ্গি 

শিবির নিম্মাণ করির থাকে যে, সন্মখে স্প্রশস্ত সমন্ডভল ক্ষেত্র নাঈ, শিৰির 

নিশ্পাণের উপবুক্ত স্থান নাই, জলের স্থযোগ নাই, ঠসম্তদিগের দৈনিক ক্রীড়া 

করিবার উপযুক্ত প্রাঙ্গন নাই, ভবেত মহাবিপদ | অগ্রেই গুপ্তচর, চিত্রকর 

এবং কুঠারধারীগণকে ছদ্মবেশে "৪৮" রিতে হইতেছে | - 

মনি অর 
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মহন্নদ হানিফা বলিলেন, “আমার মতি স্থির নাই, যাহা ভাল বিবেচনা 

হয় করুণ। তবে এইমাত্র কথা যে, বিপদে, সম্পদে, শোকে, ছুঃখে সব্বদা 

সকল সময় যে, ভগবান-তীহারই নাম করিয়। চলিতে গাক। যাহা অদুষ্টে 

আছে ঘটিবে। আব এখান হইতে আমার "আর আর বৈশাত্র ভ্রাতাগণ 

বাহার। যেখানে আছেন ভাহাদগকে এমামেব অবস্থা, এমাম পরিবারে 

অবস্থা, বিস্তারিত রূপে লিখিয়া কাসেদ পাঠাও । একথাও লিখিয়! দেও যে, 

পদাতিক, অশ্বারোহী, ধান্ুকী প্রভৃতি বত প্রকার যোধ যাহার অধীনে যত 
আছে, আীহাদের আহাবের সংগ্রহ করিয়া দিনা প্রান্তরে আসিয়া আমার 
সহিত যোগদান করুন্। এরাফনগরে মসভাব কাকা, আঞ্জাম নগরে, 

এত্রাকিমওয়াদী, তভোগান বাজ্যে অলিওয়াদ নিকটে ও সমুদয় বিবরণ লিথিয়! 
কাসেদ ৫প্ররণ কর। আর আর মুসলমান রাজা, বিনি নে প্রদেশে, যে নগরে 

রাজ্য বিস্তার করিয়া আছেন, তাহাদদেব নিকট ও এই সকল সমাচার লিখিয়া 

পাঠাও । শেবে এই কয়েকটি কথা লিখিও যে, ভরাতৃগণ ! যদি জাতীয় ধর্মরক্ষার 
বাসন! থাকে, মহন্মদীয় ধন্ম জগতে স্থায়ীত্ব রাখিতে ইচ্ছ। থাকে, কাফেছের 

রক্তে এসলাম অন্তর রঞ্জিত করিতে আশা থাকে, আর প্রভূ মহম্মদের প্রতি 

যদি ন্সটলভ'ক্ত থাকে, তবে এই পত্র প্রাপু মাত্র আপন আপন সৈম্ভধসহ মদন 

প্রাস্তাবে আণসয়া উপস্থিত ভও । প্রতু__পরিবার প্রতি বে দৌরাত্ম হইতেছে ; 

সবিবর আলোচনা করিয়া এখন কেহ দুঃখিত হই ও না। এখন ধর্মরক্ষ1 

মদিনাব নিংহাসন বক্া, এজিদের বধঃ হোসেন পরিজনের উদ্ধার» এই সকল 

কথাই যেন জপমালার জাপ মন্ত্র তয়। এইক্ষণে কেহ চক্ষের জল ফেলিও না । 

কান্দিবার দিনে সকলে একত্র হইয়া কান্দিব। শুধু আমরা কয়েক জনেই যে 

কান্দিব,তাঙা নভে । জগত কান্দিবে,এজগত ভিবর্দন কান্দিবে, স্বরণীয় দৃত এস- 

বাফিঙ্ল জীবের জীবলীলা শেষ করিতে “স দদনে ঘোব রোলে ভেরী বাজাইয়। 

জগত সংহার করিবেন. সে দিন পর্যন্ত জগ কান্দিবে। দ্রঃখ করিবার দিন 
বরা রহিল। এখন অস্ত্র ধর, শক্র বিনাশ কর, মহল্মদীর দিন এ ভেরী ৰাদন। 

দিন পর্য্যন্ত অক্ষয়রূপে স্থারীত্ব কর। রহমান ! এসকল কগাপ্ডলি লিখিতে 
কখনি ভুলিও না।” 

গ্রাজি রহমান গ্রভুর আসন “নাসা” পন নাহা মাহ্ছাব নিকট উপ- 
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বুক্ক তপন লিখাইতে আরম্ভ করিলেন; স্ম্গণও সকল ক্রমে আসিয়! 
জুটিল। রাজা! দেশে, সকনপ শ্রেণীর প্রধান প্রধান অধ্যক্ষগণকে সমস্ত বিবরণ 

জ্ঞাপন করাইলেন | নিদ্দেষ্ট স্থানে, কাসেদ সকল প্রেরিত হইল | আবার গমনে 
অগ্রসর হইলেন । একদিন ৫প্ররিত গুপ্ুচর ও সন্ধানি লোকদিগের সহিত 

দেখা হইল | সবিস্তান অবগতে পুনরার বাইতে লাগলেন | নিদিষ্ট স্থান অতি 

নিকট জানিরা মহাবেগে শমন বেগ বৃদ্ধি কপিলেন। 

নবম প্রবাচ। 

-- লট পিপি 

ওতবে অলি, সৈম্ত সন্ছ মদিনা প্রবেশ-পথে, প্রাস্তরে হানিফার 

অপেক্ষায় রহিয়াছেন। একদ। সারাহ্র কালে একজন অন্ুচরসহ নিকটস্থ শৈল 

শিখরের কাষু মেবন আশায় সজ্জিত বেশে বহির্গত হইয়াছেন | পাঠক ! 

যে স্থানে মায়মুনার সহিত মরিয়ান নিশিথ সময়ে কথা কহিয়াছিলেন, এ সেই 

পর্ধত হোসেনের তরবারির চাকচক্য দেখিয়া যে পব্বতের গুহায় অলিদ 

লুকাইয়া ছিলেন * এ সেই পব্ত | শৈল শিৎরে বিহার করবেন, প্রকৃতির 

স্বাভাবিক শোভা দেখিয়া নরন পরিঠগ্ত করিৰেন আশাতেত এখানে অলি- 

দের আাগমন। আশার অভান্তরে যে এবটু স্বার্থ না আছে ভাহাও নতে। 

স্বাভাবিক দাষ্টর বহুভি ত যদি কোন ঘটনা ঘটিবার লক্ষণ অন্থমান হয় 

প্রত্যক্ষভাবে দেখিবার জন্য দূর-দশন বস্ত্র ও সঙ্গে আনিয়াছেন । 

অশ্বতরি সকল সমতল ক্ষেত্রে রাখিয়া ভান কএক অন্থচরসহ পব্ধতে আরে 

হণ করলেন। প্রথম মদিনানগর দিকে যন্ত্রাশ্রয়ে ঈক্ষণ করিয়া দেখিলেন, 

নীলবর্ণ পত্তাক! সকল উচ্চ উচ্চ মঞ্চে উড়িয়া হোসেনের মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা 

করিতেছে । অন্ত দিকে দেখিলেন যে খজ্জুর বৃক্ষের শাখ! সকল বাতাঘাতে 

উন্মভ্ভ ভাব ধারণ করিরা, হোনেন শোকে মহাশোক প্রকাশ করিতেছে । 

সম্মুখ দিকে ঈক্ষণ করিতেই হস্ত কাপিয়া গেল, যন্ত্র) সুবিধ। মত ধরিয়া দেখি- 

লেন, সন্দেহ ঘুচিল না, আবার বিশেষ মনোযোগের সহিত দেখিলেন নিঃস- 

দেহ হওয়া দূবে থাকুক নিশ্চিত পাব্যস্ত হইল । এখন কথ! এই যে একাব 
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ৈম্ত ? এনন শ্ুসাজে সজ্জিত হইয়া ষদিনাভিযুখে আসিতেছে, এ টসম্ত 

কাব? তুরক গুলি গায়ে গায়ে মিশিয়া নৃত্য করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছে, 
তাশ্বাবোহীছের অশ্ব প্ান্ভ বসিবারই বাকি, পরিপক্কতা, অস্ত্র ধরিবারই বা-কি 

পারিপাটা, বেস, ভষা, কান্তি, গঠন, অতি চমত্কার , মনোছর এবং নয়নের 

তষ্তিকর | উচানা কে? শু না মিত্র? আবার দূরদশন যন্ত্রে চক্ষু দিয়া 

সঙ্গীগণকে বলিগেন যে “তোমরা একজন শীঘ্র শিবিরে যাইয়! শ্রেনী ৰিভাঁঙ্গের 

অন্যক্ষগণকে সংবাদ দেও নে, অন্ধ চক্র আর পুর্ণ তারা সংযুক্ত পতাক। গগনে 

তদখা। দিয়াছে প্রস্তত হও । 

নজঞামা এদ জন সহটব ভ্রভগত্তি তুবগ পুণে আরোহণ করিয়। প্রস্থান 

চললেন । 

আর্গ্দ আবাল দর দশানেমনোনিবেশ করিলেন । আগন্তক সৈম্তগণ আর 

আগরগামী জইতেছে না, শ্ণোবদ্ধ মত নানা শেণীতে বিভক্ক হইয়! দণ্ডায়মান 

হইল । ক্আব৪ দদখিলেন সে একজন অশ্বারোকী ভ্রতৰেগে চলিয়খ 
আরসিতেচ্ছে ! ভনির তইচ্ছে তন বাহিব কবিয়। ধন্তকে টকঙ্কার দিলেন । অর্থা- 
রেহী প্রতি লক্ষ ববিতেন্ দেখিলেন, জাতীম চিহ্ন যুক্ত গুত্র নিশান উড়াইয় 
সংনাদ বাহিব পন্চয় দিছে ভে নক্ষত্র বেগে ছুটিয়াছে। সামরিক বিধির 
মণ্তকে পদাঘাতি পবা দভবরের বক্ষ লক্ষে শর নিক্ষেপ করিবেন কি, উদ্বো- 
লিত তত্ত ধন্ুনবাপ সহ সঙ্কোচিত করিবেন, এই চিন্তা করিতে করিতে দূতবর 

: পরব পার্থ ভহচ্তে চতক্ষব নিমিষে, তাহাব শিবিরাভিসুখে চলিয়া গেল। 
তাল চক্ষ ক্কিরাউয়া, কেবল ধাবিত অশ্থের পুচ্ছ সঞ্চালন, আধ নিশাবের 

ল্বশ্রভাগ আছ দাদিলেব। 

কি কনিবেল এখনও কিছুই সাবাস্ত করিতে পারেন নাই। পরিশেষে 

ইভান ভিংসাপূরণ দস স্রীকাঘ করিল, ঘে কৌশলেই হুউক মকম্মদীয়গণকে 
[খনাশ কবাই শরণ | নিশ্চরই মহম্মদ হানিফ1 মদিনায় আসিতেছেন | হাঁলি- 
ফার দূতকে গুপ্ত ভাবে প্রাণবধ করিলে কে জানিবে ? কে জানিবে যে একার্ধ্য 
একজন প্রধান সৈন্টাধ্যক্ষ দ্বারা সংঘটিত হইয়াছে ? যে শুনিবে সেই বলিকে 
কোন দস্থ্যকর্তক একপ বিপরীত কাও ঘটিয়াছে। এই ভাবিয়া! পুলরার আপন 
'আরতমত ধর্ববাণ ধারণ করিলেন,“পুনঃ এই পথে আমসিলেই এক বকুরিহদিকে, 
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দেখব ! দেখিব ! শক করিতেই তাহার কর্ণে দ্রুতগতি অশ্ব পদ শবের প্রতি 
শবৃপ্রবেশ করিল। চক্ষু ফিরাইয়া দেখিলেন। সেই, অশ্ব, _সেই নিশান, সেই 

দুত্ত। অলিদ, দূত বরের বক্ষ লক্ষ করিয়! তীর নিক্ষেপ করিতেই দৃতবর তাহার 

লক্ষ ছাড়াইয়! বহুদূরে সরিয়! পড়িল। অলিদের হ্থাতের তীর হাতেই রহিয়! 
গেল। বিশেষ লক্ষ করিয়া দেখিলেন দূতবর আগন্তক সৈম্ত মধ্যে যাইয়া 

মিশিল ওতৰে অলিদ পর্বত বিহার পরিত্যাগ করিয়া সহচরগণ সহ শিবিত্রে 

আসিতে শিখর হইতে অবরোহণ কবিলেন । 

মহম্মদ হানিফার প্রেরিত দু, অলিদ শিবিরে অল্প সনয় মধ্যে যাহ1 যাহা 

জানিয়! গিয়াছেন, মহল্থাদ হানিফার গোচর কিক্সন | “বিন যুদ্ধে মদিনাক় 

যাওয়ার সাধ্য নাই । সৈমগণ বীর সাজে সঙ্ভিত -প্রধান সৈম্যাধ্যক্ষ ওতবে 

অলিদ মহোদয় এইক্ষণ শিকিরে নাই 1৮ 

এই সকল কথা হইতেছে এমন সময় বিপক্ষ দু শিবির দ্বারে আসিয়! 
উপস্থিত হইল। মনুম্মদ হানিফার আজ্ঞায় বিপক্ষ দূত আহত হইয়া 
শিবির মধ্যে প্রবেশ করিল, বিশেষ সম্মানের সহিত অভিবাদন করিয়! 

দুতবর বলিতে আরম্ভ করিল। বাদসা নামদার! মহারাজ এজিদের 

আজ্ঞ|_এই যে, “সংশব শুন্ত নগরে প্রক্ররশ করিতে বিশেষ সৈন্য সামস্ত 

সহ পর-রাজ্যে আসিতে স্থানীয় রাজার অনুমতি আবশ্তক। আপনি 

সে অনুমতি গ্রহণ করেন নাই ; সুতরাং আর অগ্রসর হইবেন না1। আর এক 

পদ ভুমি অগ্রসর হইলেই রাজপ্রতিনিধি মহাবীর অলিদ, আপনার গমনে 
বাধ! দ্রিতে ১সন্তসহ অগ্রসর হইবেন। আর আপনি যদি হোসেন পরিবারের 

সাহায্য জন্য আসিয়া থাকেন তবে ন্যুনতাঞ্ীকারে স্বদেশে ফিরিয়া যাই- 

বার প্রীর্থন। করিলেও যাইতে পারিবেন না; বন্দীভাবে দামস্কে যাইতে 

হইবে।" দূতবর নিজ প্রভুর আজ্ঞ! প্রকাশ করিয়া নত শিরে পুনরায় অভি- 

বাদন করিয়া দণ্ডায়মান হইলে, গাজী রহমান বলিতে লাগিলেন 4_-“দৃতবর! 
তোমাদ্দের রাজ প্রদ্িনিধি বীরবর অলিদ মহোদয়কে গিয়াবল । আপন রাজ্যে 

প্রবেশ করিতে কাহারও অনুমতির অপেক্ষা করে ন1 | ছোৌসেনের পরিজনকে 

কারাগার হইতে উদ্ধার করাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্তঃ এবং হাসেন 

হোসেন প্রতি যিনি যে প্রকার ব্যবহার করিয়াছেন তাহার সমুচিভ প্রতিবি' 
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ধান করিতে আমর! কখনই ভূলিব না। পৈত্রিক দামস্ক রাজ্য মরিয়ান পুজা 

এজি, যাহা নিজরাজ্য বলিয়া দামস্ক সিংহাসনের অবমানন]! করিয়াছে, 

তাহার সমুচিত শান্তি বিবাঁন করিব।-_-মদ্দিন! প্রবেশ করিয়া! আমাদের গতি | 

ক্ষান্ত হইবে না।_-অলদের লক্ষাধিক সৈম্ত শোপণিতে আমাদের চির 

পিপাস্ত ভরবারির শোণিত পিপাস! মিটিবে ন7।-___এজিদের এক একটি 
সৈম্ত শরীর শত খণ্ডে খণ্ডিত করিলেও আমাদের তরবারীর তেজ 

কমিবে ন1, ক্ষোধ নিনুত্তে হইবে না! বন্দীভাবে আমাদিগকে দামক্কে পাঠা- 

ইতে হুইবে না__এই সজ্জিত বেশে, এইট বীর (বশে,বিজয় নিশান উড়াইর! 

রূণ ভেরী বান্গাইতে, বাজাহতে শৃগাল কুকুরের স্তায় শক্রুবধ করিতে করিতে, 

'ানস্ক নগরে প্রবেশ করিব । আমাদের বিশ্রাম, বিরান, ক্লান্তি, কিছুই নাই? 

এখনই মদিনায় প্রবেশ কবিব। তুমি শিবিরে যাইতে না যাইতেই দেঞ্খিবে 

বুদ্ধ নিশান উড়িয়াছে, আমরাও শিবিরের নিকটবস্তী। রর 
দুতবর পুনরায় নভশিরে অভিবাদন করয়া শিবির বাহির হইলেন । 

দৃূতবর শিবির বহির্গভ ভওয়1 মাত্রেই সুনীল আকাশে মহম্মদ হানিফ পক্ষে 
লোহিত ধবজা উড়িতে লাগিল। ঘোর রবে রণভেরী বাজিয়! উঠিল। কাড়া, 

নাকাবা, ডঙ্কা সকল, শাবপীয় ঘন ঘটাকে পরাজয় করিয়। চতুহদ্দিক আলো- 

ভিত করিয়া তুলিল । তুপঙ্গ সকল কর্ণ উচ্চ করিয়া, পুচ্ছ গুচ্ছ স্বাভাবিক 

ঈষন বক্র ভঙ্গীতে হেবারবে, নৃহ্য কবিতে করিতে অগসব হহতে লাগিল। 

পরান্ডিক সৈম্বুরাও খার দতণ পদক্ষেপণ করিতে লাগিল । ভাহাদের অন্ত্রের 

ঝন ঝনী, সনভানে পাছুপারা্গীর হৃন্ডিকা আঘাত ধবশী, বহুদূর ব্যাপিয়] 

প্রতিধ্বনিত হইতে লাগল। মহুম্মদ হানিফার অন্তরে ভাত়বিয়োগ শোক, পরি- 

জনের কারাবন্ধ বেদনা, জয়নালের উদ্ধার চিন্তার নাম এখন নাই। একমাত্র 

চিন্তা, মদ্রন। প্রবেশ | হজবৃত নৃরনী মহঞ্জদেব বগজ! “জেয়ারত”(ভক্কিভাবে 

দর্শন)।-_কিস্ত মুখের ভাব দেখিলে বোধ হয় বে তিনে নিশ্চিন্তিত ভাবে সৈল্ত 

শ্রেণীকে উৎসাহের দৃষ্টান্ত নাহসেব আদশ, বীর জীবনের উপমা দর্শন করাইয়া 

শহানন্দে অশ্ব চালাইয়া যাইতেছেন। এজিদ পঙ্গেণও সমর প্রাঙ্গনের 
সীন। নিদ্দি্ই লোহিত নিশান নীলাকাশে দেখ! দিয়াছে । সৈম্ত শ্েণী সপ্ত 

শ্রণীতে পপ প্রকার পাত শিক্াণ করিরা হঞায়নান হহয়াক্ধে। শোন ব্য | 
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[কোণে রচিত, কোন ন্যৃহ চতুষ্কোণে স্থাপিভ, কোন কোন ব্যুত পশু পক্গীর 

| শরীর আদর্শে গঠিত । আক্রমণ এবং বাধা উভর ভাবেই অটল । 

অলিদ নিম্মিত সন্ত ব্যহের রচনা কোশল দখিয়া গাজে রহমান 

(ৰলিলেন। “্জলিদ যে প্রকাব ব্যহ নির্মাণ কবিয়া আক্রমণ এবং বাধা দিতে 
৷ দগ্ডারমান হঈয়াছেন, এ সময় একট্র বিবেচনার আবস্তক্ হ৬তেছে । আমাদের 

1 সৈল্ত সংখ্যা অপেক্ষা বিপক্ষ ্ম অধিক তাহাতে সন্দেহ নাই । সম্মথ বুদ্ধে 

. আথাজি সৈম্তগণ দক্ষ | এত অধিক সন্ত নধ্যে পড়া বুযুত ভেদ করিলে ও 

বিস্তর সৈহ্ক্ষয় হহবে। কিছু ক্ষণের জন্য উষ্কাদিগকে দ্বৈরথ যুদ্ধে আহ্বান 

করি । যদি অলিদেব আব সৈম্ত না থাকে তবে অবস্থাই বচিত বু ভগ্র 

করিয। যুদ্ধার্গে সৈম্ত পাঠাইতেই তইবে। এক আম্বাজ সৈন্য য্দ দশ জন 

কাফেরকে নরকে “প্ররণ করিয়া সন্তিদ তয় ০সও ০সাভাগ্য |", 

মন্ম্মদ হালিন্ণ গা্জি রহমানের বাক্যে অশ্ব-গতিবোধ করিলেন। প্রথমে 

টসম্তগণও প্রভূকে গমনে ক্ষান্ত দেখিয়া! দণ্ডায়নান হইল । 

গাজি রহমান বলিলেন, কে দ্বৈরপ যুদ্ধ প্রিয়? কার অস্ত্র শক্র-শোশিত 

'পানে সমুত্তুক £ 

অশ্বারোহী সৈশ্ভগণ সমস্বরে বলিয়া উঠিল “আরম অগ্রে যাইব ।" মহম্মদ 

হানিফ সকলকে ধন্যবাদ দিয়া আশ্বস্ত করিলেন এবং বলিলেন” “প্রথম বুদ্ধ 

জাফরের |? 

জাফর প্রভুর আদেশে নিফোধষিত অসি বৃত্তে সমরক্ষেত্রে উপস্থিত কয় 

বিপক্ষ সৈম্তকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন ৷ আহ্বানের শব্দ আলিদ শিবিরে প্রৰেশ 

মাত্র মুহর্ত-মধ্যে বাযুবেগে বিপক্ষ দল হইতে, একজন সৈন্ঠ আসিয়া বলিতে 

লাগিল । 

“অহে ! মদ্দিনা প্রবেশের আশা এই পরিশুফ্ক বালুক] রাশিতে বিসজ্বন 

করিয়ে পলায়ন কর।.অরে! তোরা কি সাহসে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিস্ ? 

হাসেন, হোসেন, কাসেম যখন আমাদের হাতে বিনাশ হইয়াছে, তখন 

তোরা কোন সাহসে তরবারী ধরিয়াছিস্? তোদের €সীভাগ্য-স্্য কারবাল! 

পাস্তরে লোহিত বসন পরিয়া ইহকালের তরে একেবারে অস্তমিত হইয়াছে । 

এখন তোদের অঙ্গে নীল বসনই বেশি শোভা পায়! আর্তনাদ এৰং বঙ্গে" 

চি 
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করাঘাত করাই এখনকার কর্তব্য কার্য, রণ ভেরী বাঁজাইয়া আবার কি 

সাধে তরনারী ধাঁরয়াছিন্? ৪£সমরে লোকে যে বুদ্ধি হারা হইয়া, আত্মৃহার| 

হয়; তাহার দৃষ্টান্ত তোরাই আজ দেখাইলি ।-_জগত হাসাইলি। পিপীলি- 
কার পালক যে জন্য উঠিয়া থাকে, তাহাই কোদেব ভাগো আছে। আস 

আ.ধক কি?” 

আঘ্বাজি বীর ৰবলিলেন” “কথার উত্তর প্রতত্তরের সময় আমদের এখন 

নাহ । সময় উত্তীর্ণ হইযা যাইতেছে । যমদুত অস্তির হইতেছেন। সে বিশাল 
কঠিন হস্তে তোব আত্মা গ্রহণ জন্য, আমার হস্ত স্থিত অস্ত্র প্রতি তিনি 

চাহিয়! আছেন । 

“বন দত কোথায় রে বর্ধর, দেখ যমদূত কে? বলিমাই অসির আঘাত-- 

আঘাতে আঘাত উডভিয় গেল। এজিদ সেনা লজ্জিত । হহা লজ্জিত হইলেন । 

-অশ্ব ফিরাইয়! পুনরাষ আঘাত করিবেন শয়ে তরবারী উত্তোলন করিয়া- 

ছেন,এদ্িকে বাম স্বন্ধ হইতে দক্ষিণ পার্থ দিয়া জাফরের স্থতীক্ষ অসি চঞ্চল,চপলা৷ 

সদ্দশ,চাঁক চক্য দেখাইয়া! চলিক্প! গেল। অলীদ জাফেরের তরবারীর হাত 

দেখির। আশ্চর্যান্িত হইলেন। এদ্দিগে দ্বিতীয় যোধ সমরে আগত । সে আর 

ৰেশীক্ষণ টিকিল না। যেতেজে আগত সে তেজেই খণ্ডিত । তৃতীয় সৈন্ত 

উপস্থিত, সে আর তরবারী ধরিল না ।-_বর্ষ! ঘুরাইয় জাফর প্রতি নিক্ষেপ 

করিল ।__-জাফর «স আঘাত বর্ম উড়াঈয়া, পদাঁঘাঁতে বিপক্ষকে অশ্ব হইতে 
মুত্ভিকায় দেক্িয। দিয় বর্ধার দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। চতুর্থ বীর গদা হস্তে 

আসিয়া জাকরকে বলিলেন,_-“কেবল তরবার থেল। আর রর্বার ভাজই, 

শিখিয়াছ। বলত ইহাকে কি বলে ?”'গদ1 বজব্ জাফরের মস্তকে পড়িল। জাফর, 

বাম হস্তে বন্ম ধরিয়া গদ্ার আঘাত উড়াইয়! দিলেন। কিন্তু রোষে তাহার 

চক্ষু, ঘোর রক্তিম! বর্ণ ধাবঞ্ধ করিল । মহাক্রোধে তরবারী আঘাত করির। 

বলিলেন ! ণ্য] ফাঁফের” তোর গদা লইয়া নরকে যা ।' 

উভয় দলের লোকেই দেখিল যে গদাধারী যোধ-শরীর, দ্বি খণ্ড হইয়া অশ্বের 

হই দ্দিকে পড়িয়া গেল। 

ক্রমে দামস্কের ৭* জন (সনাকে এক জাফর সমর সদনে “প্রনণ করিলেন, 

এখনও ব্যহ পৃবববৎ রতিপাঁছে | আব কেক্ই ছৈরথ যুদ্ধে 'দগসব হইতেছে 
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| না । জাফর চক্রাকারে অশ্ব চালাইতেছেন, অশ্ব গলিত ঘম্ছ হইয়া ঘন ঘন শ্বাস 
নিক্ষেপ করিতেছে। 

ওতবে অলিদ মছ্াক্রোধাস্থিত হইয়া! বলিলেন, “একটি লো ৭* জনের 
প্রাণ বিনাশ করিল, আর তোমরা তাহার কিছুই করিতে পারিলে নাঁ। 
দ্বৈরথ বুদ্ধ তোমাদের কার্ধ্য নহে। প্রথম ব্যহের সমুদায় সৈন্য যাইয়া হানি- 
ফার সৈন্যের মস্তক আনয়ন কর ।” 

আজ্ঞা মাত্র জাফরকে সৈম্থগণ ঘিরিয়। ফেপিল। মহম্মদ হানিফার 
আশাও পূর্ণ হইল। গাজী রহমানকে, বলিলেন, “এই সময়, এই উপযুক্ত সময় 
সিংহ গঞ্জনে মহম্মদ ছানিক আসিয়া জাফরের পৃষ্ঠপোষক হইলেন । অস্বের 
স্পটে দামস্ক দৈম্ভগণ বহুদৃব সরিয়া দাড়াইল। 

অলিদ দেখিলেন মহম্মঘ হানিফা স্বয়ং জাফরের পৃষ্ঠপোষক । দ্বিতীয় 
ব্যুহ ভগ্ন করিতে আদেশ করিয়া! বলিলেন যে, উভয়কে ঘিরিয়া কেবল তীর 
নিক্ষেপ কর। তরবারীর আয়ত্ত মধ্যে কেহ যাইও ন11” 

আজ ছানিফার মনের সাধ পূর্ণ হইল। ভ্রাতৃ-বিয়োগ-__শোক-_বহি 
বিপক্ষ__শোশিতে শীতল করিতে লাগিলেন। দূর হইতে তীর নিক্ষেপ 

করিয়। কি করিবে, তরবারীর আঘাতে হুল হুলের + পদাঘাতে, জাফরের বর্ষায় 
দামস্ক সৈন্ত তৃণবৎ উড়িয়া! যাইতে লাগিল) মকুতূমিতে রক্তের শ্রোত চলিল। 
জগত- লোচন-রবি,সেই রক্ত শোতের প্রতিবিদ্বে আরক্তিম দেহে পশ্চিম গগনে 
নুস্কাইত তইলেন। মহম্মদ হানিফ এবং জাফর শত্র বিনাশে বিরত “হইয়া, বোষ্টত, 
সৈন্ের এক .পার্খ হইতে কয়েক জনকে লোহিত বসন পরাইয়া সেই পথে 
নিজ শিবিরে প্রবেশ করিলেন। কার সাধ্য সম্মুখে দাড়ায়? কত তীর, 
কত বর্ষা, মহম্মদ হানিফার উদ্দেস্তে নিক্ষিগ্ত হইল, কিছুতেই কিছু হইল না । 

ওতবে জলিদ প্রথম বুদ্ধ-বিবরণ, হানিফার ব্লাহ্বলের পরিচয়, তরবারী 
চালনের ক্ষমত!, বিস্তারিত রূপে লিখিয়া, দামস্ক নগরে এজিদ নিকট কাসেদ 
প্রেরণ করিলেন। 

1 হানিফার অশ্বের নাম । 



দশম প্রবাহ । 

বিশ্রামদায়িনী নিশার ছিযাম, অতীত; অনেকেই নিজ্রার ক্রোড়ে 

অচেতন । কিন্তু আশা, নিরাশ, প্রেম, হিংস1, শোক; বিয়োগ, ছঃখ, বিরহ, 

বিচ্ছেদ, বিকার এবং অভিমান সংযুক্ত হৃদয়ের বড়ই কঠিন সময়। সে হৃদয়ে 

শাস্তি নাই__সে চক্ষে নিজ্র। নাই । এ এজিদের মন্ত্রণ। গৃহে, দ্বীপ জলিতেছে, 

প্রাঙ্গণে, দ্বারে, শাশিত কুপাণ হস্তে প্রহরী দণ্ডায়মান রহছয়াছে | ইহাদেরও 

আশ! আছে, নিজ নাই, বড়ই কঠিন সময়। গৃহ অভ্যন্তরে, মন্ত্রদাত। 

মরিয়ান সহ এজিদ জাগরিত, সন্ধানি গুপগুচর_ সম্মুখে উপস্থিত, ইহাদের 

মনে সকলই আছে,-_বড়ই কঠিন সময়। সময় নিশিথ,_ মন্ত্রণা গৃহ,--মরিয়ান, 
এজিদ,_-গুপ্ুচর, একত্র, বোধ হয় বড়ই কঠিন সময়। 

মরিয়ান আগন্তক গুপ্ুচরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন দিক যাইতে 

দেখিলে ? আর সন্ধানইব। কি কি জানিতে পারিলে 1” 

“আমি বিশেষ সন্ধানে জানিয়াছি তাহারা ছানিফার সাহায্যে মদিনায় 

যাইতেছে ।” 
“মহম্মদ হানিফা যে মদিনায় গিয়াছেন একথ! তোমাকে কে বলিল ? 

প্তাহাদের মুখেই শুনিলাম। মহম্মদ হানিফা প্রথমতঃ কারবালাভিমুখেই 

যাত্রা করেন, পন্তর কি কারণে কারবালায় না! যাইয়া মদ্দিনায় গিয়াছেন সে 

কথ অপ্রকাশ।" ৪ 

“তবে কি যুদ্ধ বাধিয়াছে ?” 

“যুদ্ধ ন1! বাধিলে সাহায্য কিসের 1” 

“আচ্ছা কত পরিমাণ সৈন্য 6” 

"অন্ুমানে নিশ্চয় করিতে পারি নাই ।-__তবে তুর্ক, তোগান, প্রঘেশেরই 
বিস্তর সৈন্ত ?.এ ছুই রাজ্যের ভূপতিদ্বয়ও এ সঙ্গে আছেন ।” 

এজিদ বলিলেন, “কি আশ্চর্য্য! ওতবে অলিদ কি করিতেছেন ? ভিন্নদেশ 

হইতে হানিফার সাহায্যে সৈম্ত যাইতেছে, সৈন্য সামস্তের আহারীয় পর্য্যস্ত 

সঙ্গে যাইতেছে, ইহার কোন সংবাদ অলিদ প্রাপ্ত হন নাই? মহুন্মা- 



রা দশম প্রবাঁই ।. 

হানিফ! স্বর" মহাবীর, তাহার উপরেও এত সাহাধ্য । শেষে যাহাই হউক, 

রী সকল সৈম্ভগণ যাহাতে মদিনার না যাইতে পারে তাহার উপায় করিতেই 

হইবে। এ সকল সৈম্ত 'ও আহারীয় সামগ্রী বদি ম্দলার না যার, তাহ। 

হইলেও অনেক লাভ। এমন কোন বীর পুরুষ কি দানস্ক রাজধানীতে নাই £ 

যে, উপবুক্ত সৈন্য লহয়া, এই রাত্রেই উহাদগকে আক্রমণ করে । আরও না 

কয় গমনে বাপা তদেয় %” 

শিমার করযোড়ে বলিলেন, “বাদসা নামদার ! চির আজ্ঞবিহ দাস 

উপস্থিভ, কেবল মহারাজের আজ্ঞার অপেক্ষা । বে হস্তে হোসেন শির কার- 

বাল! প্রান্তর হইতে দামস্কে আনিষাছি, €স তস্তে তোগানের ভুপভি, তুরস্কের 

সমতরাটকে, পরাস্ত করা কতক্ষণের কাশ । %", 

এজিদের চিন্তিত জদয়ে আশার সঞ্চার হইল | মলিন মুখে ঈষৎ হাসি, 

আভা প্রকাশ পাইল । ভখনই সৈন্য শেণীর অর্পিনায়ককে, শিমারের অণভ্ঞা- 

ধান করিয়া) দিলেন । 

শিমার হানিফের সাহায্যকারীদিগ্ের বিরুদ্ধে উপবুক্ত সৈম্ত লইয়। গুগুচর 

সহ এ নিশিখ সমষেই যাত্রা! করিলেন । 

এজিদ বলিলেন, মরির়ান ! মহম্মদ ভানিফ একাদিক্রমে শতবর্ষ-_ বুদ্ধ 

করিলেও আমার সৈম্তবল, অর্থবল, ক্ষর করিতে পারিবে না । যে পরিমাণ সৈন্য 

নগর হইতে বাহির হইবে, তাহার দ্বিগুণ পরিমাণ সৈম্ভ সংগ্রহ করিতে 

পূর্বেই আদেশ করিয়া দিয়াছি। ওদিগে যুদ্ধ হউক, এদিকে 'আমর] জয়ন!জ, 
আবিদিনকে শের কিয়া ফেলি। জয়নাল আবিদিনের মুত্যু ঘোষণ। হইলে, 

হাঁনিফ। কখনই দামস্কে আসিবে না । কারণ ৪য়নাল উদ্ধারই হ্ছানিফাঁর কর্তব্য 

কার্ষ্য, সেই জয়নালই যদ্দি জীবিত ন] থাঁকিল, তবে হানিফার যুদ্ধ রথা। 

দ্বিতীয় কথ! হ্থানিফার বন্দী বা মৃত্যু আমাদের, পক্ষে উভয়ই মঙ্গল । কিন্ত 

জয়নাল জীবিত থাকে,-আর হানিফাও জয়লাভ করে, তাহ! হইলে মহা সঙ্কট 

ও বিপদ । এ অবস্থ্বর আর জর়নালকে রাখা নহে ।- আজ রাত্রেই হউক কি 

কি কাল প্রত্যুষেই হুউৰ্, জয়্নালের শিরশ্ছেদ করিতেই হইবে। 

“আমি ইহ!তে অসমত নহি, কিন্ত ওতবে অলিদের কোন সংবাদ ন% 

পাইয়া জয়নাল বধে অগ্রসর হওয়া ভাল কি মন্দ ভাহা আজ আমি স্থির" 
, ভুত 



বিষাদ-লিঙ্কু ! 

করিতে পারিলাম না । জয়নাল্ মদিনার সিংহাসনে বসিয়া 'দামদ্ক 
সনের অধীনতা শ্বীকারে কিছু কিছু কর যোগাইলে, দামস্করাজের যত €গৌঁ 
হোসেন বংশ একেবারে শেষ করিয়া একছত্রন্ূপে মাক মদিনার রা 
করিলে কখনি তত গৌরব হইবে না ।৮ 

“সে যথার্থ, কিন্ত তাহাতে সনোহ অনেক 1 কারণ জয়নাল প্রাণ রক্ষায় 

জন্য আপাততঃ 'আমার “অধীনত স্বীকার করিলেও করিতে পারেন ঝিস্তু 
সে, যে বংশের সন্তান কালে যে তাহার পিতার, পিতৃব্য এবং ভ্রাতাগর্ণেক্ধ দা 

উদ্ধার করিতে বন্ধ পরিকরে আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ! করিবে ন1 ইহা 
আমি কখনই বিশ্বাস করিতে পারি না।” 

“যাহা হউক মহারাজ ! জয়নাল বধ বিশেষ বিবেচনার সাপেক্ষ, আগামী 

কল্য প্রাতে যাহ হয় করিব ।” 

একাদশ প্রবাহ 

০৬০০১ 

এজিদের গুপ্তচরের অন্ুুনন্ধান ঘথাথ। তোগান তুকীঁর ভূপতিহ্বয় সসৈল্ত 
মহম্মদ হানিফার*সাহায্যে মদ্দিনাভিমুখে যাইতেছেন। দীনমণি অন্তাচলে 
মন করায়, গমনে ক্ষান্ত দিয়! বিশ্রাম স্থুঞ অনুভব করিতেছেনশ প্রহরী- 

গণ ধন্ছ হন্তে শিবির রক্ষার্থে দণ্ডায়মান । শিবিরের চতুর্দিকে আলোকমালানন 
সজ্িত। ভূপতিগণ স্ব স্ব নিরূপিত স্থানে অবস্থিত । শিবির মধ্যে বিশ্রাম, 

আয়োজন, রন্ধন, কথোপকথন স্বদেশ বিদেশের প্রভেদ, জল বাছুর গুণাগুণ 
অব্যদির সুলভ ছুর্লভ, আচার ব্যবহারের আলোচনা, নান। "প্রকার কথা 
এবং আলাপের শ্োত চলিয়াছে। ৃ ্ 

ওদিকে শিষার, সসৈন্তে মহাবেগে আসিতেছেন। শিমার়ের মনে, আশ! 

অনেক। হোসেনের মন্তক দামস্কে আনিয়া পুরস্কার পাইঙ্লাছেন, আবার: 
এই বৃহৎকার্ষেয কুতক্কার্ধ্য হইতে পারিলে, বিশেষ পুরস্কার লাভ করিবেন; 



মা, একাদশ প্রবধছ ! 

ক্রমে মান মর্যযাদ। বৃদ্ধির সহিষ্ত পদ বৃদ্ধির নিতাস্তুই সম্ভাবনা] । যদি বিপক্ষ 

দলের সহিত দেখা হয়, তবে প্রকাশ্ত বুদ্ধ করিবেন, কি নিশাচর নর পিশাচের 

সায় গুগুভাবে আক্রমণ করিবেন, এচিস্তাও অন্তরে উদয় হইয়াছে । কি 

করিবে, আজ মহারাজ এজিদের সৈন্ভাধ্যক্ষ পরিচয়ে দণ্ডায়মান হইবেন, 

'ক্ষি- দক্থ্য নামে জগত কাপাইবেন, এ পর্ষযস্ত মীমাংসা করিতে পারেন নাই 1 

যাইতে যাইতে আগন্তক রাজাগণের শিবির বহিদ্বারস্থ আলোকমালা দেখিতে 

পাইলেন । স্থায়ী গৃহ নহে, চিরস্থায়ী রাজপুরী নহে ।__নিশাপোযোগা 

'বস্ত্রাবাস মাত্র । তাহারই সন্মুখস্থ আলোক মালার পারিপাট্য দেখিয়া শিমার 

আশ্চর্যযান্থিত হইলেন যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন ততই নয়নের 

ত্ৃপ্থি বোধ হইতে লাগিল। শিবিরের চতুতপার্থেই প্রহরী । হস্তে তীর 
ধনু, বিশেষ সতর্কের সহিত প্রহরীর! আপন আপন কাব্য করিতেছে । সাঁবধানের 

মার নাই। শিমারের পথ দর্শক গুগুচর দিগের হস্তস্থিত দীপশিখা, শিবির 

রক্ষীদিগের চক্ষে পড়িবামাত্র তাহারা পরস্পর কি কথ! বলিয়া! শরাঁসনে 

বাণ যোজন! করিল । শিনার দলের দক্ষিণ বাম পার্খ হইতে সমযোগে 

ক্ছইটা শর বজ্র শবে চলিয়া গেল। পাবাণ হৃদয় শিমারের অঙ্গ শিহরিয়!, 

হৃদয় কাপির়া উঠিল। ক্রমেই স্থৃতীক্ষ বাণ, উপবৃত্তপরি শিদার সৈম্ত মধ্যে 
আসিয়। পড়িতে লালিল। শিবির মধ্যে সংবাদ রটন1 হইয়া গেল, দকস্থ্যদল 

অগ্নি জালিয় শিবির লুণ্ঠন করিতে আসিতেছে । তাহাদের যে প্রকার 

গতি দেখিতেছি, অল্প সময় মধ্যে শিবির আক্রমণ করিবে সকলেই অস্ত্র 

সন্ত্রে প্রস্তত হইলেন। তাহাদের জ্বালিত আলোক আভায় অস্ত্রের চাক্ 

চক্য, অর্থের অবয়ব, সৈন্তের সঙ্মিত বেশ, সকলই দেখিতে লাগিলেন । কিন্ত 

তমোময় নিশার প্রতিবন্ধকতায় নিশ্চয়রূপে নির্ণয় করিতে পারিলেন্ না ৮ 

দস্যু কি রাজ সৈন্য । গুপ্ত সন্ধানিরাও সন্ধান, করিয়! কিছুই স্থির করিতে 

পারিতেছে না। মহা শঙ্কট ! শিমারের ছইটি চিস্তার একটি নিম্ষল হইল। 

দ্য ভাবে আক্রমণ করিতে আর সাহস হইল না। প্রকাশ্তভাবে আক্রমণ _ 
করিবেন স্থির করিয়া, রণ বাদ্য বাজাইতে আদেশ কগ্সিলেন ।--__ 

আর সন্দেহ কি? আগন্তক সৈম্ত দলে জনৈক দূত পাঠাইয়! তত্ব 
বজ্র অভিমত হইলে কাহারও কাহারও অমত হইল, তীাঙ্ছারা বলিলেন যে, 
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অপমানের সহিত তাড়াইয়া দিল। নিরাশ হইয়া চতুর্থ দ্বারে উপস্থিত । 

সে দ্বারের প্রহরিগণ নানাপ্রকার কথার তরঙ্গ উঠাইয়! আলাপে মন দিয়া 

ছিলেন । শিমার, ঈশ্বরের নাম করিয়। দণ্ডায়মান হইতেই, প্রহরিগণ তাড়- 

ইয়। দ্রিতে অগ্রসর হইল। কিন্ত কোন অধ্যক্ষ মহামতি বারণ করিলেন, 

এবং বলিলেন, “ফকির কি চাহে জিজ্ঞাসা কর? এ দ্বার তুকখদিগের তত্বা- 

ধধারণে। জিজ্ঞাস করিলে শিমার ঈশ্বরের নাম করিয়া বলিলেন, “আমি 

ংসারতযাগী ফকির ! আমার মনে কোন আশা নাই, কিছুই চাহি না। 

আপন,রা কে--কোথা হইতে আসিয়াছেন? কোথায় বাইবেন, জানিতে" 

বাসনা । আর অন্থ কোনরূপ আশ! আমার নাই ।+ 

সৈম্ঠাধ্যক্ষ বলিলেন, “আপন্দি মহাধান্ষিক আশির্বাদ করুণ, আমরা ধে 

উদ্দেম্তে আসিয়াছি, তাহাতে কৃতকার্য হইয়া হাসি মুখে যেন হদেশে ফিরিয়া 

বান, এহমাত্র বলিলাম । আর কোন কথ। বলিব না; তবে আপনি অন্গমানে 

ঘতদুর বুঝিতে পারেন ।” 

“আমি অন্ধুনমানে কি বুঝিব আমিত অন্তর্ধযামী নহি ।” 

“হজরত ! কি করিব, প্রভুর আদেশ অগ্রে প্রতিপাল্য ; ইহা! আপনি 
জাল্নন ? 

“তাহা জানি”__কিন্ত যাহার। কাপুরুষ, তাহারাই নিজ মস্তব্য প্রকাশে 

সন্কৃচিত।, 

“আপনি যাহ! বলেন বলুন, আমি বলিব না,_এ সম্বন্ধে আপনার কথার 

আর উত্তর করিব না। অন্য আলাপ করুন্। 

“অন্য আলাপ কি করিব? ঈশ্বরের নিয়োজিত কার্য কেহ*বাধ। দিতে 

পারে ন11” 

“সে কথা! সত্য, কিন্ত প্রভুর আজ্ঞা অবহেল। করাও মহাপাপ ।” 

“আমি কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করিব মাত্র, ইচ্ছা! হয় বলিবেন, ইচ্ছা 

ন| হয় বলিবেন না । আর আমি ইহাও বলি, যদি আমার দ্বারা আপনাদের 
কোন সাহায্য হয় )- আমি প্ররস্তত . জাছি। পরোপকার করিতে , 

করিতেই জীবন শেষ করিয়াছি। ঈশ্বর ভক্ত মাত্রেরই আমি ভক্ত । সামান্ত 

উপকার করিতে পারিলেও কৃথঞ্চিত সখী হইৰ। পরোপকার, পর কার্ধয, 
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করাই, আমার স্বভাব, এবং ধন্ম। মানণ জীবনের উদ্দেহ্য কি? পরো” 

পবারের স্তায় পুণ্য আর কি আছে ? ভাবিতে পারেন আমি পথের ভিখারি । 

-৮এক মুষ্ট অন্রের জন্য সর্বদা] লালায়িত, কিন্ত সে ভাব জজ্ঞ লোকের হৃদয়ে , 

উদয় হওয়াই সম্ভব। আপনার ম্তায় মহান হৃদয়ে কি, সে ভাবের আবির্ভাব 

হইতে পারে ?” 

“তবে আপনি কিছু বলিবেন ? আনাদ্বারাও কিছু বলাইবেন 1” 

“আপনি কিছু বলুন আর ন] বলুন আমিই দুই একটি কথ বঙ্লিব ।” 

“বলুন আপনার কি কথা ?” রর 

“এখানে বলিব না 1” 

“তবে কি গোপনে বলিবেন ?” 

“ইচ্ছাত তাহাই, আমার মঙ্গলের জন্ত আমি ভাবি না) চিস্তাও করি না, 

পরহ্িত সাঁধনই আমার কর্ভব্য কাধ্য, নিত্য নিয়মিত ব্রত ।” 

“আচ্ছা! চলুন আমিই আপনার সঙ্গে আসিতেছি।” সৈন্তাধ্যক্ষ মহামতি 
যাইবার সময় সঙ্গিদিগকে সঙ্কেতে বলিয়া গেলেন যে, “আমাদের প্রতি 

লক্ষ রাখিও। আমরা এবুক্ষের আড়ালে কথা বার্তী কহিব। তোমর৷ 

আমাদের অদৃষ্ত ভাবে বিশেষ সতর্কে, সজ্জিতভাবে দুরে থাক্কিবে ।” 

সৈন্াধ্যক্ষ শিমারের পশ্চাৎ পশ্চাৎ্থ চলিলেন। পুব্ব কথিত বৃক্ষ আড়ালে 

দণ্ডায়মান হইয়া! উভয়ে কথা বার্তী কহিতে লাগিলেন। কিন্ত কথাগুলি 

বড়ই মৃদু মুছ ভাবে চলিল। অপরের শুনিবার ক্ষমত1- রহিল না। হস্ত 
চালনা, মুখ ভঙ্গি, মন্তক হেলন, ই1,- না, মহম্মদ হানিফ, এজিদ, মহারাজ 

অসংখ্য ধন,-লাভের জন্য চাকুরি, আত্মীয় নয়,__ভ্রাতা নয়__লাভ কি? 
আগুন লাভ,__ইত্যাদ্ি অনেক বাদাহুৰাদের পর, সৈন্তাধ্যক্ষ নীরব হইলেন । 

কিছুক্ষণ পরে বলিলেন “বিশ্বাস কি ?, 

শিমাঁর বলিলেন, অগ্রে হস্তগত, পরে ধৃত, শেষে শিবির .ত্যাগ-_-আবার 

ত্যাগ পরেই পদ লাভ। আপনার কথাও শুনিলাম । আমার চিরব্রত হ্থিত 

কথাও শুনাইলাম। এখন ভাবিয়া দেখুন লাভালাভ কি ? 

“তাহাত বটে, কিস্ত শেষে একুল ওকুল ছুকুল না ষায়।” 

*“ন1--না ছুই কুল যাইবার কথ কি? সে বিষয় নিশ্চিস্তিত থাকুন, কিস 
ল্ 

সস 

চশ 
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এই দল প্রথমে দস্থ্যভাঁবে, শেষে প্রকাশ্তে রণবাদ্য বাজাইয় আসিয়াছে... 

ইহাদিগকে বিশ্বাস নাই। সমর পদ্ধতির চির প্রচলিত বিধি, এই আ্াগন্ধক : 

শক্রর নিকট আশা করা যাইতে পারে না। এই দলের অধিনায়ক খ্যাত. 

- নামা বীর হইলেও এইক্ষণে তিনি নিতান্তই নীচ প্রবৃত্বির পরিচয় দিয়াছেন, 
কখনই উচ্ার নিকট দূত পাঠান কর্তব্য নহে। 

শিবিরস্থ প্রায় লোকই দেখিলেন যে, আগন্তক দল ক্রমে তিন দলে বিভক্ত 

হইয়া দক্ষিণ বামে ছুই দল চলিয়া গেল । একদল স্থির ভাবে যথাঙ্ানে 

দণ্ডায়মান রহিল। নিশিথ সময়ে যুদ্ধকি ভয়ঙ্কর! শিবিরম্থ মন্ত্রীদল মন্ত্রনায় 

বসিলেন। শেষে সাব্যস্ত হইল, এক্ষণে কেবল আত্ম রক্ষা । নিশাবসান 

হইলে চক্ষে দেখিয়া য।হা বিবেচন] হয় বুক্তিমত করিব । তবে রক্গীরা আত্ম 

রক্ষ1, আর শক্রগণের আক্রমণে বাধা জন্মাইতে, কেবল তীর ধন্ুকে যাছা 

করিতে পারে তাহাই করুক, নিশাবসান না হইলে অন্যকোন প্রকারের অস্ত্র 

ব্যবহার করা হইবে ন। । যতক্ষণ প্রভাত বায়ু বহিয়া ন1! যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত 

অবিশ্বীস্ত তীর চলিতে থাকুক | ইহারা কে? কেন আমাদের সহিত যুদ্ধ 

করিতে আসিল ? এ পর্য7স্ত কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। সন্ধান নী 

লইয়া, শক্রবল ন! বুঝিয়া, "আক্রমণ বুথা। অনিশ্চিত, অপরিচিত আগন্তক 

শক্রর সহিত হঠাৎ বুদ্ধ করা শূশ্রয়স্কর নহে। 

শিমার প্রেরিত সৈম্তদল দুই পার্খ্ব হইতে অগ্রসর হইতে হইতে পুনঃ একক 
মিশিয়া অর্ধচক্্রাকুতি ভাবে শিবিরাভিমুখে যাইতে লাগিল । ক্রমেই অগ্রসর, 

ক্রমেই আক্রমণের উদ্যোগ । 

এ বুদ্ধ দেখে কে? এ বীরগণের প্রশংসা করে কে? শিনারের বাহাহুরীর 

যশঃগান মুক্ত কণ্ঠে গাঁয় কে? জাগে নক্ষত্র, জাগে নিশা, জাগে উভয় দলের 

সৈম্াদল। কিন্ত দেখে কে? ও 

শিমার দল এবং বাহার অর্ধ 5ক্াককতি দল অগ্রসরে ক্ষান্ত হইল । আর 

পদ নিক্ষেপে সাহস হইল না। শিবিরের চতুর্দিক হইতে অনবরত তীর 

আসিতে লাগিল । শিমার পধ্ীর বিস্তর সৈন্য ভীরাঘানেহহ-আহত হইয়া 

ভগ্নোৎসাহ হুইয়] পড়িল। উভয় দলেই ছুই হস্তে নিশাদেবীকে তাড়াইয়! 

উধার প্রতীক্ষা করিতেছেন । গগনের চিন্ধিহ নক্গঞ্জ প্রন্ভিও বার বার চক্ষ'' 
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পড়িতেছে। দেখিতে দেখিতে শুক তার! দেখ। দিল, শিবির রক্ষীদিগের তীরও 

তুনিরে উঠিল । কারণ $__প্রভাতীয় উপাসন। সময় প্রায় সমাগত । এ সময় 
অস্ত্র ব্যবহার নিসিদ্ধ। বিপক্ষদল তীর নিক্ষেপে ক্ষান্ত হইলেও শিমার সৈম্ত,এক 

পদ্দ ভূমি ও অগ্রসর হইতে সাহসী হইল না। শিমারের জ্বলস্ত উত্তেজনাতেও 

তাহাদের হস্ত পদ আর উঠিল না) সকলেরই প্রভাতের প্রতীক্ষ। |. 

' শিবিরস্থ মন্ত্রীদল দেখিতেছেন, শিবিরের চতুদ্দিকেই বিপক্ষ সৈম্ত । এক 
গ্রকারে বন্দী! এ আগন্তক শত্রুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ না পাইলে মদ্দিন! 
ষাওয়া কঠিন। উভয় দলেই উষ্া দেবীর প্রতিক্ষায় দণ্ডায়মান । ক্রমে 

প্রদীপ্ত দীপ শিখার তেজ হ্বাস হইতে আরম্ভ হইল-_ঘোর অন্ধকারে তরলত্ব 

প্রবেশ করিল ।-_-দেখিতে দেখিতে প্রভাত ধারুর সহিত ক্ষণস্থায়ী উষ্ষাদেবী 

ধবল বসনে ঘোমট! টানিয়।, পুর্বদিক হইতে রজনী দেবীকে সরাইয়! সরাইয়। 

দিনমণির আগমন পথ পরিস্কার করিয়া, উভয় দলকেউ পরস্পর দেখ! করাইয়! 

দিলেন। 

শিমার পক্ষ হইতে জনৈক অশ্বারোহী সৈন্ত ভ্রতবেগে শিবিরের নিকট 

আসির1 বলিছে লাগিল “তোমর। যে উদ্দেশ্ট্ে যেখানে যাইতেছ» _ ক্ষান্ত হও । 

বদি প্রাণের আশ! থাকে গমনে ক্ষান্ত হগু।__আর যাইতে পারিবে না। 

যদ্দি চক্ষু থাকে তবে চাহিয়া! দেখ, তোমরা মহারাজ এজিদের প্রধান বীর, 

শিমারের কৌশলে এই ক্ষণে বন্দী । তোমর পরের জন্ত কেন প্রাণ তারাইৰে $ 

তোমাদের সহিত মহারাজ এজিদের কোন বিবাদ নাই। তোমাদের 

কোন বিষয়ে অভাব, কি অনটন হইয়া থাকিলে, আমর তাহা পূরণ করিতে 

প্রস্তুত আছি। মানে মানে প্রাণ লইয়। স্ব স্ব রাজ্যে গমন কর। মদিনাভিমুখে 

যাইবার কথা আর মুখে আনিও মা। যদি এই সবর্লগ্কথ! অবহেলা করিয়। 

মদ্দিনাঁভিমুখে যাইতে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হও, তবে জানিও মরণ অতি নিকট । 
এখন তোমাদের ভাল মন্দের ভার তোমাদের হন্ডে |” 

শিবিরবাসীদের পক্ষ হইতে কেহ তাহার নিকট আসিল ন1, কেহ তাহার 

কথার উত্তর করিল ন1।-_কিস্ত কথা, শেষের সহিত ল।খে লাখে, ঝাকে 

বাঁকে, তীর সকল গগন আচ্ছন্ন করিয়! স্বাভ/বিক শন্ শন শব্দে আসিল্তে 
লাগিল। আক্রমণ ও বাধার আশ, অতি অল্প সময়ে মধ্যেই শিমারের অন্তর 
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হইতে অপস্থত হইয়া গেল। শিমারের সৈশ্যগণ আর তিঠিতে পারিল না। 

আঘাত সহা করিতেছে, মরিতেছে, কেহ অজ্ঞান হইয়' পড়িতেছে; রদ্ধ 

বমন করিতেছে, বক্ষ হইতে রক্তের ধার ছুটিতেছে, চক্ষু উলটিয়! পড়িতেছে, 
ক্ষত বিক্ষত ছইয়! মহ! অস্থির ছইয় গলাইতেছে। আবার কেহ ধরাশায়ী হইয়া, 
নাকে মুখে শোণিত উদগীরণ করিয়] প্রাণ বিসজ্জন করিতেছে । 

শিমারের চাতুরী বুঝিয়! উঠা বড়ই কঠিন। সন্ধি প্রস্তাবে দূত প্রেরণ 
করিলেন। শিবিরস্থ সৈন্গণের স্ৃতীক্ক তীর তুনিরে প্রবেশ করিল, ক্ষণকাল 
জন্য ঘুদ্ধ স্থগিত রহিল। 

শিমার প্রেরিত দৃতৰরের প্রার্থনা এই যে, আমরা বহুদূর হইতে আপনা- 
দের অনুসরণে আসির] মহাব্লাস্ত হইয়াছি। আজিকার মত বুদ্ধ ক্ষাস্ত 

থাকুক ;--আগামী প্রভাতে আমর! প্রস্তত হইব। যদি বিৰেচন। হয় 

তবে বিন] যুদ্ধে মদিনার পথ ছাড়িয়া দিব। আজ আমর! মহাক্রান্ত। 

 শিবিরস্থ মন্ত্রদল মধ্যে তুকীর মন্ত্রি বলিলেন আমরা সন্মত হইলাম । 

ক্লান্ত শত্রর বিরুদ্ধে, অস্ত্র উত্ভোলন করিলে, অন্ত্রের অবমাননা কর] হয়। 

আমরা ক্ষান্ত হইলাম। তোমরা পথশ্রান্তি দূর কর। শিমীর দুত যথাবিধি 
অভিবাদন করিয়। প্রস্থান করিল। 

শিমার চিন্তায় মগ্ন হইলেন। অনেকক্ষণের পরে শিমারের কথা ফুটিল। 

“প্রকান্ঠ ঘুদ্ধে পারিব না।-__-কখনই পারিৰ না। এ-তীরের সুখে আমরা 

টিকিতে পারিৰ না। কৌশলে ন! হয় অর্থ। বাহুবলের আশা বৃথা!” 
শিমার উঠিলেন। পরিচারকগণকে বলিলেন যে, আমার এই সকল যুদ্ধসাজ, 
অস্ত্র সন্ত, বেশ তৃষা, কিয়া দেও) যদি কখন অস্ত্র হস্তে লইবার উপযুক্ত হই 
তবে লইব। নতুবা এট রাখিলাম। শ্িমার আর উহ! স্পর্শ করিৰে না। 

ুদ্ধ সাজ অন্তর স্তর আমাদের উপযুক্ত নহে। তুক্ধি এবং তোগানের সৈল্ত 
গণই উহার যথার্থ অধিকারী ।” 
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তুমি না সেনাপতি ? ছি ছি শিমার ! তুমি যে এইক্ষণে এজিদের সেনাঁ- 

পতি? কি অভিমানে বীরবেশ পরিত্যাগ করিয়া ভিকারির বেশ ধারণ 

করিয়াছ ? উচ্চ পদলাভ করিরাও কি তোমার চির স্বভাব দীচত যায় নাই ? 

ছি ছি! সেনাপতির এই কার্য? বলত? আজ কোন কুন্গুম কাননের প্র্ষ- 

টিত কমল গুচ্ছ সকল গোপনে হস্তগত করিতে, ছদ্ববেশী হইলে ? কি অস্টি- 

প্রায়ে অঙ্গে মলিন বসন,-_স্কন্ধে ভিক্ষার ঝুলি, শিরে জীর্ণ আন্তরণ 

এত কপটত1 কার জন্য ? তোমার অন্তরের বপাট ডুমিই খুলিয়া দেখ? 
দেখত, বাহিক বেশের সহিত তাহার কোন বর্ণের মিল আছে কি না? মনের 

কথা মন খুলিয়া বলত? তোমার পুর্ব কথার সহিত কোন কথার মিল 

আছে কি না? ও হন্তে আর অস্ত্র ধরিবে না স্বাহাই কি সত্য ? সেই অভি- 

মানেই কি এই বেশ? আজ বুদ্ধে পরাস্ত হইয়াছ বলিয়]ই কি, সম্তাধ্যক্ষের 
পদ্দ পরিত্যাগ করিয়! বিরাগী হইলে? কিন্ত শিমার ! সুষ্যদেব অন্তাচলে গমন 

করিয়া, দশ দিনের মধ্যে আর জগতে আসিবেন না.-বু পরিশ্রমের পব 

কিছু দিন বিশ্রীম করিবেন,-__বৎসর কাল আর বিধুর উদয় হইবে ন1-_ 

কারণ তাহার ক্রোড়স্থ মুগ শিশুটি, হঠাৎ ক্রোড়-স্খলিত হইয়া! পড়িয়া! মরিয়া 

গিয়াছে ।-_সেই ছুঃখে মহ! কাতর !! এ সকল অবথ্য, স্বভাবের বৈপরীত্য 

কথাও, বিশ্বাস করিতে পারি, কিন্তু শিমার ! তোমার বাহিক বৈরাগ্য ভাব 

দেখিয়1, অন্তরে বিরাগ, সংসারে ঘ্বণা, ধর্মে আস্থা, ইহ! কখনও বিশ্বাস 

করিতে পারি না। হৃর্যদে মধ্য গগনে ।- উত্তাপ প্রখর ! তুমি এক একা 

কোথা যাইতেছ ? ওদিকে তোমার প্রয়োজন ক্রি? ওরা যে তোমার শত্রু? 

শত্র শিবিরদিকে এ বেশে কেন? 

_ শিমার অতি গম্ভীর ভাবে যাইতেছেন, শিবির দ্বারে উপস্থিত হইলেই 

প্রহরিগণ বলিল, কোন প্রাণীর প্রবেশ সাধ্য নাই তফাৎ । 
(স দ্বার ছইতে বিফল মনোরথ হইয়1, অন্ত দ্বারে উপস্থিত । সেখানেও 

এ কথা । তৃতীয় দ্বারে উপস্থিত হইলে, প্রহরিগণ কর্কশ বাক্যে বিশেষ 
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না হয় আমিই অগ্ররে বিশ্বাস স্থাপন করি । সন্ধ্যার পর একটু খোর অন্ধকার 
হইলে আপনি এই নির্দিষ্ট স্থানে আসিবেন, যে কথ! সেই কার্য । হস্তগত 
হইলেও কি মনের সন্দেহ দূর হইবে ন1 ? 
“সে ত বটে» সে কথাত বটে, কিন্ত শেষে কি ঘটে বলিতে পারি হ না” 

“কার কি ঘটিবে আপনারাই সকল, আপনারাই বাহুবল 1” 
« ত€ যান! হউক আঁপনিত কৌশল করিয়া! জামার মন পরীক্ষা 

করিতেছেন ন। ?”, 

“যদি তাহাই বিবেচনা করেন ভবে আপনিই ঠকিলেন । আমি এখন 

আর কিছুই বলিব না। কেবল এইমাত্র বলিবযে, সন্ধ্যাদেবী ঘোমটা 

টানিয়! জগত অন্ধকার করিলেই আপনাকে যেন এখানে পাই। আমি 

বিদায় হইলাম /----- নমস্কার!” | 

“আপনি বিদায় হইলেন বটে, কিন্ত আমার যনে অশান্তির বীজ রোপণ 

করিয়া! গেলেন ?” | 

শিমার ত্রস্থ পদে আর এক পথে স্ব সৈম্ত মধ্যে আসিয়। প্রবেশ করিলেন । 

সেনাপতি ষহোদয়গ অতি মৃছ মূ ভাবে পদ মিক্ষেপ করিতে করিতে শিবিরে 

আমিলেন। প্রহ্রিদ্বয়ও কিঞ্চিংপরে শিবিরে আসিল । ধিকরে তুকীয় 
সেনাপতি---_- ধিক রে অর্থ !! 



এরয়োদশ প্রবাহ । 

কে জানে কাহার মনে কি আছে? 'এই অস্থি, চম্ম, মাংস_পে'শ-জড়িত 
(দছ অন্তরস্, হদয়খণ্ডে কি আছে, তাহা কে জানে ? ভূপালদ্বয় শিবির মধ্যে 

শয়ন করিয়া আছেন,--রজনী খের অন্ধকার । শিবেরস্থ প্রহরীগণ জাগরিত 

হঠাৎ চতুর্থ বারে মহা কোলাহল । ঘোর আর্তনাদ,-_মার, ধর, কাট, জালাও 

ঈত্যাদি | যাহার! জাগিবার তাহারা জাগিয়াছিল, যানছারা এ সকল শব 

ও গোলযোগের প্রতীক্ষায় ভিল, তাহার! ঘোর নিদ্রার ভাঁণেই পড়িয়! রহিল। 

যাহারা যথার্থ নিত্রীয় অচেতন ছিল তাহারা ব্যস্ত সমন্তে জাগিয়! উঠিল । অস্ত- 

রাজ্মা কাপিতে লাগিল। কোথায় অস্ত্র, কোথায় অশ্ব ? কিছুই স্থির করিতে 

পারিল না, দেখিতে দেখিতে অগ্রি-শিখা সহজ প্রকাবে ধুম উদগীরণ করিতে 
করিতে উদ্ধে'উঠিতে লাগিল, ঈগ্বীভূত প্রাণীর দাহ পদার্থের হুর্গন্ধ ছুটিতে 
লাগিল ; মহা! বিপদ ! কার কথ! কে শুনে, কেইবা ভূপতিগণের অন্বেষণ করে ? 

ভূপতিগণ মধ্যে যিনি সৈন্ধগণের কোলাহল অগ্নির দাহিকা শক্তির 

'আঁরবে জাগরিত হুইয়াছিলেন, জাগরিত হইয়া! যাহা দেখিলেন, তাহাতে 

নিশ্চয় মরণ জানিয়া মনে মনে ঈশ্বরে আত্ম সমপণ করিলেন । স্পষ্টভাবে 

ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিবার শক্তি নাই,_-কঠিনভাবে বন্ধে সুখ বন্ধ। 

শধ্যা হইতে উঠিবার শক্তি ও নাই, হস্ত পদ্দ কঠিন বন্ধনে আবন্ধ। যাহাবা 

বাদ্ধিল, তাহারা সকলেই পরিচিত, কেবল ছুই একটা মাত্র অপরিচিত 

কি করিবেন কোন উপায় নাই । মহ! মহ| বীর হইয়াও হস্ত পদ্দ বন্ধন প্রবুক্ত 

কোনই ক্ষমত। নাই । দেখিতে দেখিতে চক্ষদ্বয়ও বস্ত্রে আবুত করিয়া ফেলিল, 

ক্রমে শয্য। হইতে শূন্তে শৃন্তে কোথায় লইয়া! চিল । 

শিবির মধ্যে যাহার যখার্থ নিদ্রিত ছিল, তাহার) অনেকেই জলিয়। 

ভগ্ষস্মাৎ্থ হইয়া গেল। যাহার! এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল তাছার! কেহই মরিল.. 

ন1, শিবিরেও থাকিল না, শিমার দলে মিশিয়া গগেল। জ্বলস্ত হুতাশন 

কে নিবারণ করে ? কে প্রভুর অন্বেষণ করে ? কে মজ্সি নলের সন্ধান করে? 

আপন আপন প্রাণ লইয়াই মহাবান্ত। 



ভ্রয়েদশ গ্রবাছ ! গস 

শিমা'র তৃপতিত্বয়কে বন্ধন দশাতেই নিজ পিবিরে লইদ| দিদ্দি্ আমা. 
বসিলেন। এবং বন্দীঘয়ের ভক্ত পদ বন্ধন, চক্ষের আবরণ €মাঁচন. করাই. 
নন্মুখে দণ্ডায়মান করাইলেন। গায় গার প্রহরী ! এক পনও হেগ্সিবার লাক 
নাই, আরও আশ্চর্য্য দেখিলেন যে, তাহাদের কতক সৈম্ত এ দলে দণ্ডায়মান 
কিন্ত শিমারের আজ্ঞাবন্ছ। ১ 

শিমার বলিলেন, “আপনার। মহারাজ এজিদের বিরুদ্ধে ছানি সাহায্যে 

মদিন। যাইতেছেন, সেই অপরাধে অপরাধী, এৰং শিমার ্স্তে বন্দী । মারা 

এজিদ স্বয়ং আপনাদের বিচার করিবেন, ফলাফল কর্মের লিখা; আমি আপন? 

দ্রিগকে এখনই দ্ামস্কে লইয়া! বাইব। এই বলিয়। কঠিন নিগড়ে ভূপতিগণকে 
পুনরায় হস্ত পদাদি বন্ধন করিতে আজ্ঞা দিয়! প্রভাতের প্রতীক্ষায় রহিলেন। 

শিমার-শিবিরে আনন্দের লহরী ছুটিল, সঙ্গে সঙ্গে প্রভাতের প্রতীক্ষা! 
গত রজনীতেও প্রভাতের প্রতীক্ষায় ছিলেন, এখনও প্রভাতের প্রভীক্ষায় 

আছেন; দগ্ধ শিবিরেও প্রভাতের প্রতীক্ষা । শিবিরস্থ টম যাহারা 

পলাইয়া শ্রাণ রক্ষা! করিয়া ভিল তাহাদেরও প্রভাতের প্রতীক্ষা । এ প্রভাত 

কাহার পক্ষে সুপ্রভাত হঈবে তাহ কে বলিতে পারে £ দগ্চিভূত শিবিরের 

অগ্নি এখনও নির্বাণ হয় নাই। কতস্ম্ত নিজ্রার কোলে অচেতম অবস্থায় 

পুড়িয়! মরিয়াছে। কত অন্ধ পোঁড়। হইয়। ছট্ফট্ করিতেছে । ভুপতিগণের 

অবস্থা কি হইল? তাহারা পুড়িয়া খাক হইয়াছেন £ কি পালাইয়! প্রাণ রক্ষা 

করিয়াছেন ;-প/লাইত সৈম্ভগণ তাহার কিছুই জানিতে পারে নাই । যাহাদের 

সম্দুখে ভূপতিগণকে ৰান্ধিয়া লইয়া গিয়াছে তাছারা কে কোথার লুকাইয়া 
আছে, এখনও জান। যার নাই। 

আজ শিমারে ঘন্তরে নানা চিস্তা। এচিস্তার ভাব ভিন্ন, আকার ভিন, 

প্রকার ভিন্ন । কারণ শ্ুখের গুচিস্তার ইয়ত্ব নাউ, শেষ নাই । যে কার্ধয-ভার 

মন্তকে গ্রহণ করিয়। দামস্ক হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন, সর্বতোভাবেই 

রুতকার্ধয হু্য়াছেন। মনে আনন্দের তুফান উঠিয়াছে, তরলের উপর হরজ 

উঠিয়া! মহা গোলযোগ করিতেছে । দনলাভ কি মর্ধযাদ। বৃদ্ধি,কি পদ বৃদ্ধি, 

কিহুইবে?কি চাহিবেন,কি গ্রহণ করিবেন, তাহার কিছুই স্থির করিতে 

পারিতেছেন না । রজনী প্রভাত হইল। জগত জাগরিত হহ্যা, প্রত 



৬৮ | বিষাদ-সিন্কু ! 

পাঁখীকুল, শেষে মানবগণ, বিশ্বরঞজন-বিশ্বপতির নাম করিয়া! জাগিক্া উঠিল । 
পুর্ধ্ধগগনে রবিদেব আরক্তিম লোচনে দেখ! দিলেন । গত দিবাবসানে ষে 

ক্কাকণে যলিনমুখী হইয়া! অন্তাচলে মুখ ঢাকিয়াছিলেন, আজি যেন সেভাৰ 

নাই। ঘোর লোহিত, অসীম তেজ, সহত্র কিরণ,_-দেখিতে দেখিতে সে 

প্রথর কিরণ বিকীর্ণ করিয়া! পিতার উপযুক্ত পুজ্রের পরিচয় দিতে লাগিলেন। 

শিমার দামঙ্কে যাত্রার আয়োজনে ব্যন্ত,-_-সৈল্তগণ সাজিতেছে, অশ্ব 

সকল সঙ্জিত হুইয়া আরোহীর অপেক্ষায় রহিয়াছে, ৰাজনার রোল ক্রমেই 
বাড়িতেছে, বিজয় নিশান উচ্চ শ্রেণীতে উর্ধভাগ উঠিক্ক! ক্রীড়া করিতেছে। 
কিন্ত রবিদেবের প্রজ্ছলিত অগ্নি মৃত্তির সহিত পুর্বপিক--প্রায় লক্ষাধিক দেব- 

সুত্ধি সদৃশ, লক্ষ হুর্যোযের আবির্ভাব । কি সুখ দৃশ্ট, কি চমৎকার বেশ, অস্ত্রেরই 
ব1! চাকৃচক্য কেমন? স্বর্ণ রজত নির্মিত দণ্ড, কারুকাধ্য খচিত 

পতাকা/,-_-অর্থ-পদ-বিক্ষণের শ্রাইবা কি মনোহর,_কি চমত্কার দৃশা ! 

শিমার আশ্চর্যযান্থিত হইলেন। পতাকার চিহ্ন দেখিয়া তাহার বদনে 
বিষাদ-কালিমা রেখার সহশ্র চিহ্ন বসিয়া! গেল, অঙ্গ শিহরিয়। উঠিল, 

হৃদয় কাপিতে লাগিল। চঞ্চল অক্ষি স্থির হইল। মুখে বলিলেন 
হাক! একার সৈম্ত ? এযে নুতন বেশ, নূতন আকৃতি, নূতন সাজ, 

উদ্্োপরি ডঙ্কা, নাকারা বাদিত হইতেছে; নিশান দও উষ্ট পৃষ্ঠে দণ্ডায়মান 
হইয়া বীরভাবের পরিচয় দিতেছে, বংশি-রবে উষ্ী সকল মনের আনন্দে 

নাচিতে নাচিতে আসিতেছে । একার সৈন্য ? 

উষ্ট্র পৃষ্ঠে, নকিব উচ্চৈঃত্বরে ঘোষণা করিয়া যাইতেছে যে “এরাফের 

অধিপতি মস্হাবকাক্ক।১ মহম্মদ হানিফাঁর সাহায্যে মদিনায় যাইতেছেন, যদ্দি 

ইঞ্ার গমনে কাহারও বাধ! দিতে ইচ্ছ! থাকে, সম্মুখ সমরে দণ্ডায়মান হও । 
না হয় পরান্ত স্বীকারে পথ ছাড়িয়া প্রাণ রক্ষা কর» 

এই সকল কথ! শিমারের কর্ণে বিষসংযুক্ত-তীরের ন্যায় বিধিতে লাগিল । 
তোগানের সৈশ্ত যাহারা নিশিথ সময়ে জলস্ত অনল হইতে প্রাণ বাচাইয়া 
শিমায় ভয়ে জঙ্গলে লুকাইয়! ছিল, তাহারা এ মধুমাখা রব শুনিয়া! মহোলাসে 
নিকটে আসিক্পা বলিতে লাগিল। “বাদস! নামদার ! আমাদের হর্দশা শুনুন । 

আমাদের ছুর্দশা গুদ্ুন।” ৰ 



ত্রয়োদশ প্রবাহ । গ৯' 

সৈগ্তগণ গমনে ক্ষান্ত দিয়! দণ্ডারমান হইল। এরাফ অধিপতি পৈক্স 

গণের সম্ুখ শ্রেণী ভেদ করিয়া! বিবরণ জিজ্ঞান্থ হইলে, ভূক্তভোগী সৈন্ভগণ 
এররাফ অধিপতি সন্মুধে রাত্রের ঘটন! সমুদায় বিবৃত করিল। আরও বলিল, 

ৰাদস। নামদার ! এঁষে জলম্ত ছুতাশন দেখিতেছেন উচ্থাই শিবিরের ভগ্মা- 

বশেষ, এখন পর্যস্ত আগুনে পোড়াইয়। খাকে পরিণত করিতে পারে নাই? 

কত সৈম্, কত উদ্র, কত আহারীয়, কত অর্থ, কত বীর, প্র মহা অগ্নির 
উদরস্থ হইয়াছে তাহার অস্ত নাই। তোগান, তুর্কী, ভূপতিহক্স মহশ্মদ হানি- 
ফার সাহায্যে মদিনায় যাইতেছিলেন, এজিদ সেনাপতি শিমার রাজ দহ্থাত! 

করিয়া এই মহ! অনর্থ ঘটাইয়'ছে, এবং ভূপতিদ্বয়কে বন্দী করিয়া এ শিবিরে 
লইয়! গিয়াছে | এখনই দামস্কে বাইবে। গত কল্য প্রাতঃকাল হইতে দিবা 
দ্বিপ্রহর পর্য্যস্ত আমরা কেবল তীরের লড়াই করিয়াছিলাম | বিপক্ষদ্দিগকে 
এক পদও অগ্রসর হইতে দিয়াছিলাম ন1। শেষে সন্ধির প্রস্তাব করিয়া! এ দ্রিনের 

জন্ত যুদ্ধ স্থগিত রাখিয়া! রাত্রেই এই ঘটন। ! শিমার ভয়ানক চতুর, মিখ্য! সন্ধির 
ভাণ করিয়া শেষে এই সর্ধনাঁশ করিয়াছে । 

“মস্হাব বলিলেন' “তোমর1! বলিতে পার এ কোন শিমার ?” 

“বাদশ! নামদার ! গতকল্য ইহার পরিচয় পাওয়া! গিয়াছে, এই শিষারই 
স্বহস্তে এমাম হোসেনের শির,খপার দ্বার! খণ্ডিত করিয়। মহাবীর হইয়াছে। এ- 

মন পাষাণ প্রাণ না হইলে কি করিয়া! এত লোককে আগুনে পোড়াইর়ামারিল।” 

এরাফ ভূপচ্তি চক্ষু আরক্তবর্ণ করিয়া “ভূমি সেই শিমার* এই কথা-_বলি* 
য়াই অশ্ব ফিরাইলেন। সৈল্তগণও প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চ1ৎ অশ্ব উঠাইল। অশ্বপঞ্গ 
নিক্ষিপ্ত ধুলী রাশিতে চতুষ্পার্থ্ে অন্ধকার হইয়া গেল। প্রবল ঝঞ্ধাবাতের- 
হ্তায় মসহাব কাক! শিমার-শিবির আক্রমণ করিলেন । অশ্বের দপট, অগ্রের 

চাক্চক্য শিমারের চক্ষে মহ! বিভীষিকা রূপ দেখাইতে লাগিল। আজ 

নিস্তার নাই। কাক্ক! স্বয়ং অসি ধরিয়াছেন, আর রক্ষা নাই। সসহাব 

বলিতে লাগিলেন, *শিমার ! আমি তোমাকে বাল্যকাল হইতে চিনি, তুমিও 

আমাকে সেই সময় হইতেই বিশেষ রূপে জান। আর বিলম্ব কেন? লীঙ্গ 
আইস, দেখি তোমার দক্ষিণ হন্তে কত বল? (ক্রোধে অধীর হইয়া! ) সা ও 
পাঁমর!-দেখি তোর খঞ্জারে কত তেজ।” 
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শিমার মোসহাষ কাক্কার বল বিক্রম পুর্ব হইতেই জ্ঞাত ছিলেন, 
যন্যুখ সমরাশ! দূরে থাকুক ভয়ে কাপিতে লাগিলেন--কি বলিবেন, 

ক্হাকে কি আজ্ঞ। করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন ন1। 
মসহাব কাক্ক। সৈম্তগণকে বলিলেন, সৈম্তগণ ! এই সেই শ্িমার ! এই 

সেই শিমার! ইহার মস্তক দেছ বিচ্ছিন্ন করিতে আমার জীবন পণ। এ সেই 
পাপিষ্ঠ শিমার! আইস আমার সঙ্গে আইস, চতুঃদ্দিক হইতে পামরের 

শিবির আক্রমণ করি। কাক! অশ্ব-কষাঘাত করিতেই অশ্বারোহী বীর সকল 
ভৈরব নিনাদে, সিংহ বিক্রমে শিমার সৈম্ভ-উপরি যাইয়া পড়িল । আজ 

শিষারের মহ! শঙ্কট সময় উপস্থিত। আত্মরক্ষার অনেক উপায় উল্ভাবন 

করিলেন, কিছুই কার্যে আসিল না। পরাস্ত স্বীকারের চিহ্ন দেখাইলেন, 
মস্বাৰ কাক! সে দ্ধিকে দৃকপাতও করিলেন না কেবল মুখে বলিলেন, 

“শিমার!1 তোর সঙ্গে যুদ্ধের রীতি কি? তোর সঙ্গে সন্ধি কি? তুই কোথায়? 

শী আসিয়। আমার তরবারী-নিচে স্কন্ধ পাতিয়া দে? তোকে পাইলেই আমি 

যুদ্ধ ক্ষাস্ত দ্িই। তোর সৈন্যগণের প্রাণবধ হইতে বিমুখ হইব। তুই কেন 

গোপন ভাবে রয়েছিন্? তুই নিশ্চয় জানিন্, আজ তোর নিস্তার নাই । এই 
অশ্বচক্র মধ্যে তোর প্রাণ, তোর সৈন্ত সামস্ত সকলের প্রাণ, বাধ! রহিয়াছে । 

একটি প্রাণী ও এ চক্র ভেদ করিয়া যাইতে পাবিবে না। নিশ্চয় জানিস, 
তোদের সকলের জীবন আমাদের তরবারির ধারের উপরে নির্ভর কবিতেছে। 

তুই সেই শিমার ! সবার আজকাল মহাবীর শিমার বলিয়। পরিচিত, আবার 

শুনিলাম তুই শিমার, আবার এজিদের সনাপতি ? তোর আত্ম গোপন কি 
শোভা পার ? ছি ছি তুই সেনাপতির নাম ডুবাইলি ? মহাবীর নামে কলঙ্ক 
রটাইলি।তভোর অধীনস্থ সৈন্তগণ নিকট অপদস্থ হইলি? ভীরুতার পরিচয় প্রদান 

করিলি? নিজেও মজিলি, ভাহাদিগকেও মজাইলি| তোর শুভ্র নিশানে ভুলিব 

না, ভূই গতকল্য যাহা! করিয়াছিস তাহাতে সন্ধির প্রস্তাব আর কর্ণে করিব ন|। 
তোর কোন প্রার্থনাই গ্রাহ্য করিব না। তুই যে খেল! খেলিয়াছিস্, ষে আগুন 
আলাইয়ছিস্, তাহার ফল চক্ষের উপরেই রহিয়াছে ।-_-এখনও জলিতেছে, শ্ধু 

এখনও পুড়িতেছে, আমি নিশ্চয় বলিতেছি তোর জীবন প্রদ্দীপ নির্বাখ নী. 
করিলে আমার অন্তরের-_-জালা নিৰারণ হইবে ন। তুই অনেক প্রকারের - 
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খেল! খেলিয়াছিপ, কি ধুর্ত পরকালের পথও একেবারে নিষ্ষটক করিরা 

রাথয়াছস্, তোর টিস্তা কি? তোর মরণে ভয় কি? তোগান, তকা ভুপতি 

ই্ঁয়ের বে দশা ঘটিয়াছে ইহা তাকাদের ভ্রম নহে, বিশ্বাসী ন। হইলে বিশ্বাষ 

ঘাতকত]। করিবার সাধ্য কার? 

কাক্কা কথা কহিতেছেন, এ দ্দিকে শিমারের সৈন্য বাতাহত কদপির স্ঠায় 

কাক্কার সৈন্ত হস্তে পতিত হইতেছে, কেহ কোন কথ? বলিবার অবসর 

পাইতেছেন।। নির্ভাকে রক্তমাথ। হইয়া ভূতলে পড়িতেছে। শিমার 

কোন চাতুরি করিয়াই আর উদ্ধারের পথ খুঁজিয়া পাইলেন না। বনু 
চিন্তার পর স্থির তল যে, ভুপতিদ্বয়কে ছাড়িয়া দিলেই বোধ হয় মসহাব 

কাক্কা যুদ্ধ ক্ষান্ত দিবে । প্রাণে বাচিলে ত পদোরতি ? আজ এই কালাস্তক 

কালের হস্ত হইতে রক্ষা পাইলে ত অন্য আশ] । ছদুষ্টে যাহাই থাকুক, 

ঘ্টন। শম্ত যেদিকে ধায় সেই দিকেই অঙ্গ ভাষাইব, এক্ষণে ভূপতি- 

হরকে ছাড়িয়া! দেই । 

শিমার তূপতিদ্বয়কে নিদ্কৃতি করিয়। দিলেন । তোগান এবং তুর্কীর ভূপত্ি- 
হয়কে দেখিয়া মসহাব কা বলিলেন, “ঈশ্বর আপনাদিগকে রক্ষা! করিয়াছেম, 

আর চিস্তা নাই। সৈন্য সামন্ত আহারীয় দ্রব্য অর্থ ইত্যাদি যাহা ভক্্মীত্ৃত 

হইয়াছে সে জন্য ছঃখ নাই, বিপদগ্রস্ত না হইলে নিরাপদের সুখ কখনই ভোগ 

কয়া ঘাক্ব ন1,-ছঃখ ভোগ না করিলেও স্থখের স্বাদ পাওয়া! যায় না। আতা- 

পণ! কথা কছিত্রার় সময় অনেক পাইবৰ, কিন্ত শিমার হাত ছাড়া হইল 

আল্প পাইঘ সা। আপনার! আমার সাহায্যে অন্ত ধারণ করুন, এ অশ্ব, সমিতি 
আছে, অস্ত্রে অভাব নাই, যে অন্্ লইতে ইচ্ছা কয়েন রক্ষিকে.বআকফেশ 
করিলেই যোগাইবে ; বিলম্বের সময় নহে, শীত্র সজ্জিত হুইয়ণ অধমা় দাহাধ্য 

কক্ষন, যুদ্ধে ব্যাপৃভ হউন । ভ্্েখি শিমার ফোথ। মায় ।” 
শিমারের সেনাগণ সেনাপতির কাপুরুঘন্ব দেখিক্স! বলির! উঠিল, ছি!ছি! 

আমর! কাহায় অধীনতা হ্বীকার় করিক্বাছি ? এমন ভীরু স্ষার, নীচমনার 

আজ্ঞাবহ হইয়া শমরসাজে আদিকাছি ? ছি ।ছি !এবন ভয়াফুজ লেসাপাসতি 
কখনও. দেখি মাই ? বিনা যুদ্ধে সৈম্তক্ষল্ন করিতেছে, কি রুপুক্রয় | মুদ্ধ.করি- 
বার কাজও সুখ হইতে লির্গভ হইতেছে না । ছি.!ছি--এমন খোদা ত 

ঢু. 
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জগতে দেখি নাই ? ধিক আমাদিগকে? এমন ভীরু ম্বভাঁব সেনাপতির 

অধীনে আর থাকিৰ না। চল ভ্রাতাগণ ! চল, এ বীর কেশরীর আজ্ঞাবহ 

হইয়া প্রাণরক্ষা! করি, যদি বল আমাদিগকে তাহার! বিশ্বাস করিবে না, 

বিশ্বাস ন। করুক আগে পাছে উহ্থাদের হাতেই মরণ- নিশ্চয় মরণ । চল প্র 

মহাবীর মসহাব কাক্কার পদানত হই, অদৃষ্টে যাহ! থাকে হইবে » 

শিমার সৈন্তগণ, জয় মহম্মদ হানিফ ! জয় মহম্মদ হানিফ । মুখে উচ্চারণ 
করিয়া বিপক্ষ দল সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া তরবারি আছি সমুদায় অস্ত্র 
তাহাদের সম্মুখে রাখিয়া দিল। মহাবীর মসহাব তাহাদিগকে অভয়দানে 

আশ্বস্ত করিয়া) সাদরে গ্রন্ছণ করিলেন, কিন্তু অস্ত্র লইতে দিলেন ন1। 

শিমার, অর্থ লোভ দেখাইয়া, পদোন্নতির আশা দিয়া, অর্থে বশীভূত 

করিয়া যে সকল সৈন্য ও সৈন্তাধ্যক্ষকে নিজ শিবিরে আনিয়াছিল, তাহারা 

বলিতে লাগিল, “আমরা যে ব্যবস্থার করিয়াছি, শিমারের কুহকে পড়িয়! 

যে কুকাণ্ড করিয়াছি, ইহার প্রতিফল অবস্তই পাইতে হইবে । কি ভ্রমে পড়িয়! 
এই কার্ধ্যে যোগ দিয়াছিলাম। এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত না হইয। যায় না) 
হওয়াই উচিত। কিন্ত এখন কথ! এই যে, সেনাপতি মহাশয় নিজ সৈম্তদিগকে 

স্ববসে রাখিতে যখন অক্ষম, তখন আমাদের দশা কি হইবে? অতি অল্প 

সময় মধ্যেই আমর], কাক্কার হস্তে ধরা পড়িন। কোন দ্দিক হইতেই আর 

জীবনের আশা নাই, এ অবস্থায় আর বিলম্ব করিব ন1। চল, মসহাব কাকার 

হন্ডে আত্ম সঙ্পন করি ? কিন্ত সেনাপতি মহাশয়কে রাখিয়1-যাইৰ না--শেবে 

ভবিতব্যে যাহা৷ থাকে হইবে । আমরাই জগতে বিখ্যাত যোদ্ধা, আর আমাদের 

০ কলঙ্ক কালিম। রেখ। চিরকাল সমভাবে থাকিবে) যে, তুকী। সৈম্ত, সৈল্কাধ্যক্ষ 

অর্থ লোভে বিশ্বাস ঘাতকতার কার্য করিয়া সর্বনাশ করিয়াছে । তাই 

সকল ! তাহাতেই বলি, কথার শেষে আর একটি কথা সংলগ্ন করিয়া রাখিয়। 

হাই।, শিমার ! শিমার ! শিমা!র 1” 

শিমার শিবির মধ্য হইতে ঘোর রবে, “জয় এরাফ অধিপতি ! জয়,হত্মম 

ছানিফ !”রৰ হইতে লাগিল মুহ্র্তমধ্যে শিমারের হস্তপদ বন্ধন করিয়া! রণ প্রানে, 
যসছহাৰ কাকার সম্মূথে শিষারকে রাখিয়1,যোড় করে বলিতে লাগিল,আমর '্অপ- 

জাখি- দণ্ড করুন! আর সেনাপতি মহাশর়কেও বান্ধিয়! আনিয়াছি গ্রছণ করুন্।” 
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মসহাব কাক! প্রথমতঃ শিষারের চাতুরী মনে করিয়া, দ্রুত হস্তে অসি 

চালনে প্রবর্ত হইয়াছিলেন। পরে আমূল বৃত্তান্ত শুনিয়া! বলিলেন, “সৈম্তগণ ! 

তোমরাই বাহাদুর । তোমরাই শিমারের রক্ষক, তোমরাই শিমারকে বন্দীভাবে 

লইয়া! আমার সন্ত মন্দিনার চল। মহম্মদ ছানিফায় সম্মুখে তোমাদের 

এবং শিমারের বিচার হইবে ।” 

এদিকে কাকা সৈম্ভগণকে গোপনে আজ্ঞ করিলেন, “বিজ্রোহী 

সৈন্য গু শিমারকে কৌশলে মদিনায় লইতে হইবে, সাবধান, উহার একটি 
প্রাণী ও যেন হাত ছাড়া ন1 হুম়্। বিশে শিমার ঝড় ধু” এহ আদেশ 

করিয়! মসহাব কাক্ক। মদিনাভিমুখে বাত্রা করিলেন । 

জগদীশ! তোমার মহিমার অস্ত নাই । কাল কি করিলে? আবার 

“রাত্রে কি ঘটাইলেং? প্রস্ভাতেই ব। ক্কি দেখাইলে? আবার এখনটুবা! কি 

কৌশল খাটাইয়া কি খেল! খেলাইলে ? ধন্তা তোমার মহিমা ! ধন্ত ভোষার 

কারিগিরি ! !! যে ফণীদ্বারা দংশন করাইলে, সেই বিষধর ফণীই, বিষের 

বিশেষ ওষধ করিয়! নির্বিব করিয়া দিলে? ধন্ত তোমার মহিমা! ধন্ত তোমার 

লীল। ! 

যাও শিমার ! **মদিনায় যাও । তোমার বাক্য সফল হইল । জি 

ও হাতে লে'হ অস্ত্র ধরিতে হইবে না| যাও মদিনায় যাও ।- মদিনার গিয়! 

তোমাব কৃতকার্য্যের ফল ভোগ কর। সেখানে অনেক দেখিবে;১ সেপ্রাস্তরে 

অনেক দেখিতে পাইবে । তোমার প্রাথপ্রতীম প্ররিষক্ন সখ! ওতবে অলিদকে 

দেখিতে পাইবে । অশ্ব, শিবির, অন্তর, বুদ্ধ, যোদ্ধা, সমরালন-_-সকলি 

দেখিতে পাইবে; কিন্তু তুমি পর হস্তে থাকিবে । শিমার ! একবার মনে 

করিও | শিমার! একবার ফেরাত কুলের ঘটন1, মনে করিও। আজরের 

কথা মনে করিও । তুমি জগত কান্দাইয়াছ ! বন, উপবন্, পর্বত, 

গিরি, গুহ, গগন, নক্ষত্র, চত্দর, র্য্ বায়ু ভেদ করিয়। চতুহর্দিক হইতে যে হৃদয় 

বিদারক শব্দ উত্তাবন করাইয়াছ, সে কথাটাও একবার মনে করিও। এইত 

সে দিনের কথ! ! হাতে হাতেই এই ফল !__-ইহাতে আর আশ! কি ? এ নর 

জীবন্দে এঅস্থায়ী জগতে-আর আশা! কি শিমার ?£ প্রাতে তোমার মনে, থে 

ভাবন। ছিল, এইক্ষণ তাহার কি কিছু আছে? বলত মানুষের সাধ্য কি? বাহুবল, 



৭৪. বিষাদ-সিন্ধু ! 

'র্থবল লইয়1 মূর্খেরাই দর্প করে। তুমি না দামস্কে যাইতে মহ হর্ষে যাত্র! 
করিয়া ছিলে? সুখ সময়ে সুযাত্রার চিহ্ন শ্বরূপ কত পতাকাই উড়াইয়। 

ছিলে? কত বাজনাই ন1 বাজাইয়াছিলে ? দেখদেখি মুহূর্ত মধ্যে কি 

ঘটিয়! গেল? ভবিষ্যত গর্ভে ষেকি নিহিত আছে, তাহ। জানিবার কাহার৪ - 

সাধ্য নাই। যাঁও ম্দিনাষ যাও তোমার কুতকার্যের ফল ভোগ 

কর। 

চতুর্দশ প্রবাহ । 

হায়! হায়! এ আবার কি? এ দৃশ্য কেন চক্ষে পড়িল ?উন্ছকি ভয়া- 

নক ব্যাপার !! উহ! কি নিঙ্গারণ কথা । এ প্রবাহ ন। লিখিলে কি “উদ্ধার 

পর্ব” অজম্পুর্ণ থাকিত, না বিবাদ-সিন্ধুর কোন তরঙ্গের হীনতা। জন্মিত ? 

বুদ্ধি-নাই ভাই বলিয়াই শিমীরের বন্ধনে, *ণে মনে একটু স্থথী হইরাছিলাম ! 

কিন্তু এখন যে প্রাণবায়! এবিবাদ-প্রবাহে এখন যে প্রাণ বার! 

হায়! হায়! এসি মধ্যে কি, মহা শোকের কলোলধবনি ভিন্ন 

আনন্দ হিলোলের সামান্ত ভাব ও খাকিবে না? হায়! কি বিষম 

ক্কপাণ। আবরণ বিহীন ক্বপাণ!! এজিদের হন্তে ,ক্কপাণ! !! সম্মুখে 

মদিনার ভাবি রাজা, উদ্ধ দৃষ্টে দণ্ডায়মান। তিনপার্খে সজ্জিত প্রহরী । 
এক পার্থ প্রহরি শুণ্য। কারণ, হাসনেবানু, সহরেবানু১ জর়নাব, 

প্রসৃতির দৃষ্টির বাধা না জন্মে-জয়নালের শিরঃশ্ছেদ সচ্ছন্দে তাহাদের চক্ষে 
পড়ে । সেই উদ্দেশ্তেই বন্দীগৃহ্হের সম্মুখে বধ্য ভূমি, এবং সেই দিকে প্রহরি 

শুম্। সন্তানের মন্তক কি প্রকারে ধরায় লুষ্ঠিত হয়, তাহাই মাতাকে 
দেখাইবার ভন্ত সে দিকে প্রকরি শূন্ত ! এজিদ অসি হন্তে জয়নাল 
সম্মুখে দণ্ডায়ান। মরিয়ান নীরব, পুরবাসীগণ নীরধ১ দর্শকগণ মান মুখে * 
নীরৰ। এ ঘটন। কেহ ইচ্ছা করিয়! দেখিতে আসে নাই। প্রহরিগণ 

ৰ্লপুর্বক নগরবাসিগণকে ধরিয়া আনিয়া / 



টি 
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এল্জিদ খজ্ঞায় প্রহরিগণ, যে সময় জয়নাল আবিদ্িনকে বন্দী গৃহ হইতে 

বল পূর্বক আনিয়াছে, সেই সময়েই হোসেন বানু অচৈতন্ '&ইকাছেন-_সে 

চক্ষু আর উন্মিলিত হয় নাই। সহরে বানু, জরনাব, বিবি সালেমা, জয়না্লের 
হাসি ভাসি-_মুখ খানির প্রতি স্থির নেত্রে চাহিয়া আছেন।-_-নিমেয শুন্য 

চক্ষে জলের ধারা বছিতেছে,_ অস্ত্রে, হৃদয়ে, শ্বাসে, প্রশ্বাসে, সেই 
বিপদ্দ ভারণ ভগবানের নাম, সহজ বর্ণে সহআ প্রকারে, বর্শিত হইতেছে। 

এজিদ বলিলেন,“জয়নাল ! তোমার জীবনের এই শেষ সময় ।--কোন কথা 

বলিবার থাকে ত বল? তোমার পরমা শেষ হইয়াছে । উ্ধধ দৃষ্টিতে নীরবে 
আকাশ পানে চাহিয়া থাকিলে আর কি হইবে? আমি ভাবিয়াছিলাম, তুমি 
আনার বশ্তত] স্বীকার করিবে, আমার নামে খোতবা পড়িবে, আমাকে 

রাজা বলিয়া মান্য করিবে, আমি তোমাকে ক্ষমা করিব । ঘটন। ক্রমে 

তাহা ঘটল ন]। শক্রর শেব রাখিতে নাই, _হ্াতে পাইয়!ও ছাড়িতে নাই, 

আমি নিশ্চয় জানিয়াছি তুমি আমার বশত শ্বীকার করিবে না) এ অবস্থায় 

তোমাকে জীবিত রাখেয়। সর্বদা সন্দিহান থাক! আর আমার বিবেচন। 

হইল না। জয়নাল । উর্ধে কি আছে ? অনস্ত আকাশে হৃর্্য ভিন্ন আর কি 

জাছে? তুমি আকাশে কি দেখ? আমায় দেখ? আমার হস্তম্থিত শাণিত 

কূপাণ প্রতি চাহ্ছিঘ্না দেখ? তোমার মরণ অতি নিকট; যদি কোন কথ! 

থাকে তবে বল।” আমি মনোযোগের সভিত শুনব । 

জয়নাল আব্দিন বলিলেন, “তোমার সহিত আমার কোন কথা.নাই। 

আমার জীবন মরণে তোমার সমান ফল। আমি বাচিয়া, থাকিলেগ 

তোমার নিস্তার নাই, মরিলেও তোমাব নিদ্ধতি নাই ।” 

এজিদ সরোষে বলিলেন, “এখনও আসম্পদ্ধা ? এখনও অহঙ্কার !-_-এখনও 

ঘ্বণা? এখনও এজিদে দ্বগা ৪ এ সময়েও কথার বাছুটি? দেখ! 

এজিদ্ের নিষ্কৃতি আছে কি ন1 ? জীবন মরণে সমান ফল"? দেখ জীবন মরণে 

সমান-_।? 

এজিদ তরবারি” উত্তোলন করিয়া আঘাত করিতেই মরিয়ান 

বলিলেন, “বাদসা নামদার! একটু জ্জপেক্ষা করুন, এ দেখুন! 

ওতবে অলিদের দেই নিপ্দিষ্ট বিশ্বালী কাসেদ, অস্বীরোহী হইয়া! মহাক্রতবেগে 
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আসিতেছে। এ দেখুন আসিয়। উপস্থিত হুইল । একটু অপেক্ষা করুন। যদ্দি 

কাঁনিফার জীবন শেষ হইর1 থাকে, তবে সে সংবাদ জয়নালকে শুনাইয়! কার্য 

শেষ করুন্। শত্রুর শেষ, কার্ধোযর শেষ, সকল শেষ, একবারে হইয়া! যাউক 

বাদসানামদার একটু অপেক্ষা! করুন । ৃ 

এজিদের হস্ত নিচে নামিল। কিসংবাদ% কাসেদ কি সংবাদ পইয়! 

আসিল শুনিতে মহাব্যগ্র। অতি অল্পসময় জন্য জরনাল বধে ক্ষান্ত__ 

কাসেদ প্রতি লক্ষ ৷ 

কাসেদ অভিবাদন করিয়া, ওতবে অলিদের লিখিত পত্র মরিয়ানের 

ছুন্তে দিয়, মলিন মুখে করযোড়ে দণ্ডায়মান হইয়। রহিল । মরিয়ান উচ্চৈঃস্বরে 

পত্রপাঠ করিতে লাগিলেন । 

“মহারাজাধিরাজ এজি বাদসা নামদারের সর্বপ্রকারে মঙ্গল! আজ্ঞা 

বস কি্করের নিবেদন এই যে, মহম্মদ হানিফ! চতুঃদ্ঘশ সহস্র সৈম্তসহ 
মদিনার নিকটবর্তী প্রাস্তরে আসিয়া যুদ্ধে প্ররত্ত হইয়াছেন। এপর্য্যস্ত 
নগরে প্রবেশ করিতে পারেন নাই | প্রথম দিনের বুদ্ধে আমার সহস্রাধিক 

সেনা! মানবলীল! সন্বরণ করিয়াছে। আগামি কল্য যে, কি যটিবে তাহ! 

কে বলিতে পালে? যতশীত্ব হয় মরিয়ান্কে, অধিক পরিমান সৈম্ত সহ আমার 

সাঙ্কাষ্যে প্রেরণ করুন। হানিফাকে বন্দী কর! দূরে থাঁকুক মরিয়ান না 
আসিলে চির দাস অলিদ, বোধ হয় আর দামস্কের মুখ দেখিতে 

পারিবেন না ।” ৰ 

এজিদ প্রকটু চিস্তা করিয়া বলিলেন, “কি বিপদ । এ আপদ কোখ! 

ছিল? একদিনের বুদ্ধে হাঙ্জার সৈম্তের অধিক মারা পড়িয়াছে, 

একি কথা ?” 

মরিয়ান বলিলেন, “বাদসা নামদার। এ সময় একট্র বিবেচনার 

আবশ্তক । বন্দীর প্রাণ, বিনাশ করিতে কতক্ষণ ? 

“ন্1__না1;-_ও সকল কথ! কথাই নহে । জয়নালকে আর জগতে রাখাযাইতে 

পারে না। আমি তোঙারও ভ্রমপুর্ণ উপদেশ আর শুনিতে ইচ্ছাকরিন| ৮” 

পুনরার তরবারী উদত্বোলন করিতেই দর্শকগণ মধ্যে, মহা 

যোগ উপশ্থিভ হুইল । কেহ কিছু হটিল, কেহ পড়িয়া গেল, কেহ উতর 
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পার্থের ধাক্কা খাইয়া এক পার্থে সরিল। জনতা ভেদ করিয়া দ্বিতীয় 
ংবাদবাহী, এজিদ সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ম্লান মুখে বলিতে লাগিল। 

“মহারাজ ! ক্ষাস্ত হউন ! জয়নাল বধে ক্ষান্ত কউন। বড়ই অমঙ্গল সংৰাদ 

আনিয়াছি । সাধারণ সমক্ষে বলিতে সাহস হয় না।” 

এজিদ মহারোষে বলিলেন, “এখানে মহম্মদ হানিফা নাই ? বল +__ 

সংবাদবাহী বলিল, “আমরা যাইয়া দেখি সেনাপতি শিদার, 

নিশিখ সময়ে সৈম্গণকে তিন শ্রেণীতে বিভন্ক করিয়া, বিপক্ষগণের শিবির 

বেই্টন করিয়া! রহিয়াছেন ! প্রভাত বাধুর সহিত বিপক্ষ দল হইতে অসংখ্য 
তীর বরিষণ হইতে লাগিল-_ছি প্রহর পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত তীর চলিল। আমাদের 

সেনাপতি একপাদ ভূমি ও অগ্রসর হইতে পারিলেন ন। ; ক্রমে সৈম্যগণ বাপা- 

ঘাতে জর জর হইয়া! ভূতলশায়ী হইতে লাগিল । সেনাপতি শিমার, কি মনে 
করিয়! সন্ধি চক শুভ্র পতাকা! উড়াইয়! দিলেন, কিছুই বুঝিলাম না-_যুন্ধ 

ক্ষাস্ত হইল । কোন পক্ষ হইতেই আব বুদ্ধের আয়োজন দেখিলাম না । সন্ধ্যা! 

উত্তীর্ণ হঈল, নিশার গভীরতার সহিত বিপক্ষ শিবিরে মহ] গোলযোগ উপ- 

স্থিত হইল, তাহার পর দেখি ষে,বিপক্ষ শিবিরে আগুন লাগিরাছে__(দেখিতে 

দেখিতে কত অশ্ব, কত সৈম্ত, পুড়িয়া মরিল। তাহার পর দেখিলাম 

শিবিরস্থ ভূপতিদ্বয়কে বন্দীভাবে, সেনাপতি মহাশয়-_শিবিরে 

লইয়া আরসিল; আনন্দের বাজনা বাজিয়া উঠিল। প্রভাত পর্যস্ত 

মহ আনন্দ ।* স্ষর্য উদয় হইলেই শিবিয় ভগ্র করিয়া সেনাপত্তি 

মহাশয়, দামন্ক নগরে আসিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় পুর্ব দিক 

হইতে বহু সংখ্যক অশ্বারোহী সৈ্ত, বিশেষ সজ্ঞিত্বভাবে আসিয়। উপস্থিত 

হইল । বিপক্ষদলের সৈম্যগণ যাহারা পলাইয়া, সে জলম্ত হুতাষণ হুইতে প্রাশ 

রক্ষা করিয়াছিল; দূর হইতে তাহাদের জাতীয় চিহ্ন সংযুক্ত পতাকা দেখিয়া 
আগন্তক 'দলে ক্রমে মিশিতে লাগিল । দলের অধিনায়ক যেমনি রূপব1ন-__ 

তেমনি বলবান । পালায়িত পৈন্তগণের সম্মুখে কি কথা গুনিয়া, চক্ষের পলকে 

সেনাপতি মহ্থাশয়কে সৈন্তগণ সু, অশ্বীরোহী সৈন্য দ্বার! ঘিরিয়া শৃগাল কুকু- 

রেরন্তায় একে একে বিনাশ করিতে লাগিলেন । সেনাপতি মহাশয়ের সৈন্য গণ 

যেন মহা মন্ত্রে মোহিত ।-_মানস! বিদ্যায় আত্ম বিস্বৃত। শক্রর তরবারী তেজে 
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প্রাণ যাইতেছে, দ্বিণণ্ডিত, ত্রিথ্ডিত হইয়া, ভূতলে পড়িতেছে, কাঁার মুখে 

কোন কপ! নাই। কারবুদ্ধেকে করে? গলাঈয়া ষে প্রাণ রক্ষা করিবে 
সে ক্ষমতাও কাহার দেখিলাম ন1। মহ্বারাঞ্জ । দেখিবার মধ্যে দেখিলাম 

দানদ্ধ সৈল্ক মধ্যে বাহার! জীবিত ছিল, হানিফার নাম করিয়া এ মজাবী- 

রের সম্মুখে সমুনার অগ্ন রাখিয়া, নতশিরে দণ্ডায়মান হঈল। এই দৃশ্ত চক্ষু 

হনে সরিতে না সর্রিতেই, আবার নৃতন দৃষ্ঠ | আমদের সেনাপ'ত মহা- 

শয়কে কঞএকজন ভিন্ন দেশীয় সৈম্ত, বন্দী অবস্থার সেন বীরকেশরির সম্মুখে 

আনিয়া উপস্থিত করিল। এবং সেনাপতি বাহাছ্বরকে এ বন্ধন দশায় উদ্ে 

চড়াইয়া মদিনাভিনুখে লইয়া গেল।” 

এজিদ হাতেয় অন্ত্র ফেনয়া বলিলেন, “শিমার বন্দী 11? 

মরেয়ান ক্ষণকাল অধোবদনে থাকিয়া বলিলেন, মহারাজ! আমি 

বার বায় বলিতেচি সময় সঙ্কট, মহা সঙ্কট! চার দিগে বিপদ। যে 

আগুন জুলিয়া উঠিল, ইহ] নির্ধাণ করিয়া রক্ষা পাওয়া সহজ কথা 

নহে! 

এজিদ বলিলেন, জয়নাল ! “যাও কয়েক দিনের জন্য জগতের মুখ দেখ। 

মরিয়ানের কথায় আরও কএক দিন বন্দী গুহ্ে বাস কর ।” 

জয়নাল আবিদিন বলিলেন, “ঈশ্বর রক্ষ। না করিলে তোনারইবা কি 

সাধ্য ? মরিয়ানেরইবা কি ক্ষমতা ?” আমি বলি ভুমি ওযাগ্ত। আজ হহতে 

তুমিওতোমার প্রাণের তিস্তা করিন্তে ভুলিও না। সময় অত্তি নিকট । আমি 

কিছু দিন জগতের মুখ দেখিব, কি তুমি কিছুদিন দেখিৰে তাহার নিশ্চয় 

কি? 

এজিদ মহারোষে জয়নাল আবিদিনকে লক্ষ করিতে করিতে চলিয়। 

গেলেন । বন্দী, বন্দী গৃহে আনিত কইল। জর়নাল আবিদিনের চির ৰির্চে 

আর আঙ্াদিগকে কাঁন্দিতে হইল না! ঈশ্বরের মহিমা !! 



পঞ্চদশ প্রবাহ | - 

শিউর তলিল্পিত7 

ঈ্ এইত সেই মদিনার নিকটবর্তী প্রাস্তর। উভয় শিবিরের উচ্চমঞ্চে, 

রঞ্জিত নিশান উড়িতেছে,__সমব্াঙ্গনৈ সামরিক নিশান বায়ু সন্িত 

ক্রীড়া করিতেছে-_অবিশ্রান্ত অস্ত্র চলিতেছে মারমার শব্দ হইতেছে । 

মাজবুযুহ নাই-_সৈম্া শ্রেণীর, শ্েখীভেদ নাই-_অন্ত্র চালনার পারি- 

পাট্য নাই,--আত্ম পর, ভাবিষ়1! আঘাত নাই;-_মরিতেছে, মারি- 

তেছে, আঘাতিত হইয়া ভূতলে পড়িতেছে, হুহুষ্কার বজ্র-নাদে, 

সমরাঙ্গন কাঁপাইতেছে,_-আজ উভয় দলের সৈন্য শোণিত পাতে রণভূমি 
প্লিত হইতেছে । জয় পরাজয় কাহারও ভাগ্যে ঘটিতেছে না। কিন্ত 

অনিদ সৈম্ত অধিক পরিমাণ মারা পড়িতেছে । আজ মহা সংগ্রাম । উভয় 

দলে আজ বিষম-সঙ্গর। সৈম্তগণের চক্ষু উদ্ধে উঠিয়াছে, মুখাক্তি বিকৃত 

াব ধারণ করিয়াছে ।-_রোষে, ক্রোধে, যেন উন্মত্ত হইয়া, চক্ষু-ভারা ফুটিয়া 

বানির হইবার উপক্রম হইয়াছে__মুখ ব্যাদনে, জিহ্বা, তালু ক, ক্ঠনালী 

পর্য্য্ত দৃষ্ট হইতেছে। অন্ত্রাঘাতে মনের তৃপ্চি হইবে না, বলিয়াই যেন দণ্ডা- 

ঘাতের জন্য ব্যাকুল রহিয়াছে । প্রান্তরময় সৈন্য, প্রাস্তরময় বুদ্ধ। হানিফ! 

আজ শ্বয়ং সৈম্থগণের পৃষ্ঠ রক্ষক, গাজী রহমান পরিচালক | মহাবীর অলিদও 

আজ মহাবিক্রম প্রকাশ করিতেছেন । এক প্রভাত হইতে অন্ত প্রভাত গত 

হইয়াছে । এখন রবি দেব মধ্য গগনে,_কোন পক্ষই পরাস্ত স্বীকার 

করিতেছে না,-_যুদ্ধের ও ইতি হইতেছে না। অনলিদের প্রতিজ্ঞ! যে, আজ 

“হানিফার শিরশ্ছেদ করিয়া! জগতে মহাকীর্তি স্থাপন করিব, হানিফার ও 

চেষ্টা যে, আজ মদিনার পথ পরিষ্কার না করিয়া ছাড়িব না । হয় অলিদ 

হস্তে জীবন বিসম্রন, না! হর-__সসৈন্যে মদ্দিনায়প্রবেশ___ 

গাজী রহমান বলিলেন, “সৈন্যগণ মহা ক্লান্ত হইয়াছে । কি করিবে ? এস 

ঙাারয়াও যখন শেষ করিতে পারিতেছে না! তখন আর উপায় কি?” 

মহম্মদ হানিফ! অশ্ব বলগা ফিরাইয়া বপিলেন, “আজ উভয়ঙ্গলের সৈন্য 

যে প্রকার ক্ষয় হইতেছে, ইহাতে মহা বিপদের আশঙ্কা দেখিতেছি। 



৮০ বিগাদ-সিন্ধু | 

এপন না নিবারণেৰ উপাষ আছে? না উপদেশের সময় আছে? না কথা 
খলিথার অবসব আছে £” 

অলিদের সমস্ত সৈন্য শেষ হইলে, অলিদ কখনই পরাস্ত স্বীকার করিবে 

না, আনর1শ পরান্ত না করিয়া ছাড়িৰ না।” 
এক প্রকার কথা হইতোছে, এমন সময়ে অলিদ দলে সম্তভোষের বাজন।- 

বাজির] উঠিল । গতবে অপিদ তুর হইতে তাহার নিগ্ধারিত সৈম্ত সাজ, যাহা 

ভন সৈনিক দলেব ব্যবহার জগ্য? প্রস্তত করিয়াছেলেন, সেই সাজে সজ্জিত 
সেনাণণ যাহার! মসহাব কাক্কার সঙ্গে আসিতেছিল তাহাদিগকে দেখিয়া 

টু 

মনের আনন্দে বাজন? বাজাইতে আদেশ করিরাছেন। গাজি রহমানের কর্ণে, 

হঠাৎ বাজনার রোল মহা বিপদ জনক ও বিষন বোধ হইতে লাগিল । 

কারণ_উভর দলেই প্রমত্ত কুগ্তরসম, বুদ্ধে মত্ত, বেহই পরাস্ত শ্বীকার 

করে নাই । এ অসমর সন্তভোযের বাজন]। কেন? গাজি রহম!নের বিশাল চক্ষু 

মদ্দিন! প্রাস্তরের চতঃদ্দিকে ঘুরিতে লাগিল, চিন্তা আজোত পরতর বেগে বহিতে 

লাগিল,_ পুর্ব দিকে দৃষ্টি পড়িতে শরীর রোমংঞ্চিত হইল। বুদ্ধ জয়ের 

আশা, মর্দেন প্রবেশের আশা,_জয়নাল উদ্ধারের আশা, অন্তর হইতে 

একেবারে সরিস্বা গেল। 

মহম্মদ হাল্ফাকে বলিলেন, “বাদসা নামদ।র! ঈশ্বরের অভি/প্রত কার্ষে 
বিপর্যয় ঘটাইভে, মানুষের ক্ষমতা নাই। সৈম্ত শেণী নে প্রকারে চালন। 

করিরাছিলাম, সৈম্গণ ৪ থে বীর খিক্রমে আক্রমণ করিয়া ছিল, অতি 

অল্প সময় মধ্যেই, অনলিদ বাপ্য ছইয়। পরাণ্ত শ্বীকীরে মদিনার পথ ছাড়িয়। 

দিতেন, পথ না ছাড়িতেন রহমানের হস্তে নিশ্চর, আজ বন্দী হহতেন। কিন্ত 

কি করি! এ দেখুন? উহারা বখন আমাদের পম্চাৎ দিক হতে আসিতেছে, রর 

তখন রক্ষার আর উপায় নাই । নম্ুখে, পশ্চাতে, উভয় দিকেই শক্রুসেনা, ও 

আর নিদ্কতি কোথ। ৫ নিশ্চয় বন্দী ! ! আজ সৈম্ভসহ আমর] বন্দী !! 

মহম্মদ হানেফা বলিলেন, বনুতর অশ্বারোহি সৈস্ত বটে; পর্দাতিক সৈন্য 

ও আছে। উহারা যেবীরদাপে, আসিতেছে শঞ্সেনা হইলে মহাবিপদ 

তাহাতে আর সন্দেহ নাই, কিন্তু সন্দেহ অনেক। 

সন্দেছছের কোন কথা নাহ । কথাআসিতে ও পারে না। বিপক্ষ দলের 



পরথদশ প্রবাঁভ। ৮৯ 

বাঁজনাই তাহার নিশ্চযতার প্রমাণ | ও তবে অলিদ কি এমনি অবোধ মে, ন৫ 

জানিয়, আপন পর ন1 ভাবিদ্বা, আনন বাজন! ৰাজাইয়াছে £ নিশ্চন্ধ 

উহার! দামস্কের সৈম্ঠ। 

, আগন্তক সৈন্দল ক্রমেই নিকটে আসিতে লাগিল। অলিদের মনে জব 

শ্বাস যে, দামস্ক হইতে মরিমান, তাহার সহাক্ে আসিয়াছেন। 
অলিদ্দ সবর্পে বনিতে লাগিলেন, প্বন্দি। মহম্মদ হাঁনিধ। 

আজ সৈম্তলহ্থ নিশ্ব্ বন্দী । আর কি সন্দেহ আছে? আমারই নির্বা- 
চিত,_-চিহু সংবুক্ত,--নূতন সাল। দাসক্ষের সৈন্ত ন। হইলা যাস ন1। 

হাজাও ডঙ্কা? বাজাও তেরী ? কিসের ভয়? সহ হানিফা হইলেও আজ আল 

হস্তে পরাস্ত € সন্ুথে অস্ত্র, পশ্চাতে অস্ত্র, এতে কি তক্ষা আছে? কায় সাধ্য ? 

জগতে এমন কোন বীর নাই যে, সম্মুখ পশ্চাদ উভয় দিক রক্ষা! করিম, 

সমান ভাবে শক্র সম্মথিন্ হইতে পারে 1”, মনেব্র উল্লামে উচ্চৈস্বরে বলিতে 

লর্মগিলেন,_-“নহাম্ম্র হানিফ! তুমি কোথায় ? তোমার চক্ষু কোন দিকে? 

তুমি কাক্সননে যে ঈশ্বরের বল করিপ্রা যুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছ, দেই ঈশ্বরের 

দোহাই,_-একবার পশ্চাদ দিকে চাহিয়া দেখ । এখনও অলি সম্মুখে, অস্ত্র 
রাখিলে না? এখনও বুদ্ধে বিরত হইলে না? এক বার পশ্চাছ্দে চাহিয়! 

দেখ। তোমার জীবন প্রদীপ এখনই নির্বান হইবে । তোমার বুদ্ধিমান মন্ত্র 

গাজি রহমানের জীবন এখনই শেষ হইবে সম্মুখে অলিদ, পশ্চদ্দে মললিয়ান 1 
এখনও যুদ্ধ-_-? রাখ তরবার--কর পরাস্ত শ্বীকার__? মঙ্গল হইবে। ক্ষান্ত হও, 
এখনও ক্ষান্ত হও; আত্ম সমার্পণের এই উপবুক্ত সময় । বীরেন্ধ মান বীন্কেই 

রক্ষা করিয়। থাকে। আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি, তোমাশের সকলের 

পরমায়ু শেষ ছইয়াছে, আর অধিক বিলঘ্ধ নাই। আবার ঝলি পশ্চাদে চাহিয়! 

দেখ। মহারাঙ্গ এজিদের কাকু কার্ধত খ্ঠিত উড্ডীয়মান নিশান প্রতি চাহিয়া 

দেখ।» * 
গাছি রহমান এপর্য্স্ত নিশান প্রতি লক্ষ করিয়! ছিলেন ন1। অলিদের 

কথাম্ম নিশান প্রতি চাঙিয়াই, ঈশ্বরকে শত শতঘন্তবাদ দিলেন । এদিকে অলিৎ 
ও ভয়ে বিহ্বল প্রান হইয়!, বেগে অশ্ব উঠাইয়1 শিবিহ/ভিযুখে চলিয়। 
€গলেন। ? | 

ৃ ১১ 



৮২ বিষাদ-সিন্ধু ! 

মহাম্মদ হানিফ গজি বহমানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ইহার কারণ কি ? 

নিশান দেখিয়া অলিদের মুখ ভারি হইল কেন? ওরপ দ্রতবেগে হঠাৎ শিবি- 

রেইবা চলিয়া গেল কেন? 

পবাদস! নামদার। অলিদের বাজনার ধুমে, আমি আমার চিস্তাকে ভ্রম 

পুর্ণ বিপথে চালন। করিয়াছি। অনিশ্চিৎ্, সন্ধিহান, অনুমান, প্রতি 

নির্ভব কতিয়া»বে কার্য করে,তাহাকে বাতুল ভিন্ন আর কি বলিব ? আরও 

অধিক আশ্চর্য্য, এই যে একজন সেন!পতি ! অলিদ, যেকি প্ররুতির সেনাপতি 

তাহা আমি; এখনও বুঝিতে পারি নাই । কিগুণে এতাধিক সৈম্তেরআধনায়ক 

হইয়! প্রকাশ্ত যুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছে, তাহাও এইক্ষণে বুঝিতে পারিতেছিন]। 

অলিদ প্রতি আমার ভক্তি মাত্র নাই। আমি আরও আশ্র্ধ্যান্বিত হইতেছি, 

যে, ইহার! কি প্রকারে মহাবীর হাসেন হোসেন সন্িত যুদ্ধ করিয়াছে! একটু 
অপেক্ষা করুন সকলই স্পষ্টত দেখিতে পারিবেন |” 

"আমারও সন্দেহ হইভেছে। এ সকল চিত্রিত পতাকা কখনি এজিদের 

নহে ।” 

“বাদসা! নামদার । অলিদ আমাকে ভ্রম কুপেডুবাইয়াছে? এখন আর কিছুই 
বলিব না_»-সকলই ঈশ্বরের মহিম! 

এদিকে রণপ্রাঙ্গনে অলিদ পর্ষীয় সৈম্ত আর তিষ্টিতে পারিতেছে ন1। 

বাতাহত কদলিবৃক্ষের স্তায় ভূমিস্তা হইতেছে। একদল হত হইলেই যে, 

অন্ত দল আসিয়া, শৃন্ স্বান পুর্ণ করিতে ছিল, তাহা আর হইতেছেন!। 
যাহারা সমরে লিপ্ত ছিল তাহারাই ক্রমে ক্ষয় পাইতে লাগিল। 

সন্দেহ ' দুর হইল । মহম্মদ হানিফার সৈম্তগণ জাতীয় পতাক? স্পষ্ট ভাবে 

দেখিয়া, সজোরে ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিয়া, প্রান্তর সহিত রণস্থল কাঁপা- 

ইয়! ডুলিল। দেখিতে দেখিতে মসহাব কাক্ক।! সৈম্তদল সহ আমিয়,_-হানি- 

ফার সহিত যোগ দিলেন । মসহাব কাকা হানিফার পদচুন্বন করিয়া বলিলেন-_- 

“বিলম্বের কারণ পরেবলিব এখন কি আভ্তা ?" 

মহম্মদ হানিফা বলিলেন, “ভাই ! পরে শুনিব। কথা পরে শুনিৰ। এখন 

ধর তরবার। মার কাফের । তাঁড়াও অলিদ। মনের কথা কহিতে, ছুঃখের 

কান্না কান্দিতে, অনেব: সময় পাইব। সে সকল কথা, মনেই গাথা আছে। 



পঞ্চদশ প্রবাহ। ৮৩ 

এখন প্রথম কার্য; মদিনায় প্রবেশ। তোমার তরবার এদিকে চলিতে 

থাকুক, আমি অন্ত দিকে চলিলাম 1” 

হানিফ! অশ্ব উঠাইলেন। মসহাব কাক্কাও ঈশ্বরের নাম করিয়া শক্র নিপাতে 

অসি নিক্ষোধিত করিলেন । উভয়ের সম্মিলনে একঅপুর্ব নবভাবের আবির্ভাব 

হুইল । উভয় দলের বাজন। একত্র বাজিতে লাগিল, উভয় দলের সৈম্ত মিলিয়! 

মিশিয়1! এক হইয়া! চলিল,__অলিদের মনেও নান! রূপ চিন্তার লহরি থেলিতে . 

লগিল। “মহাম্মদ হানিফার সঙ্গেই জয়ের আশাছিল না, তাহার পর তততুল্য 

আর একটী বীর হঠাৎ উপস্থিত হইল-_অন্ত্র ও ধারণ করিল, __আর রক্ষ। 

নাই । কিছুতেই আজ রক্ষা! নাই ।” 
অলিঙ্দ মহাশকঙ্কটে পড়িলেন। কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে 

পারিতেছেন ন। । অনেক ক্ষণ চিন্তার পর, মনে মনে সাব্যস্ত করিলেন, 

তাগ্যে যাহ! ঞ্কে হইবে, সহসা! মসহাব কাকার সম্মুখে বুদ্ধে যাইব না। 

দেখি মসহাব কাক্ক! কি করেন। 

অলিদ গুপ্তস্থানে বসিয়া দেখিতে লাগিলেন যে, হানিফ! দক্ষিণ পার্শখে 

যাইয়া, মদ্দিন। গমন পথ পরিস্কার করিতেছেন, মসহ।ব ?কাক্কা বান পারে 

তাহারই দিকে) অস্ত্র চালন! করিতেছেন । আর বারবার অলিদ নান উচ্চারণ 

করিয়া, বুদ্ধে আহ্বান করিতেছেন এবং বলিতেছেন, “অলিদ ! শীঘ্রহ বাহির 
হও | শিবির হইতে শ্ীপ্রহ বাহির হও। তোমার বীরপণ। দেখিতেই, আজ 

ক্লান্ত, পথ শ্রান্ত ভাবেই অস্ত্র ধরিয়াছি। আইস আর বিলম্ব কি? অপিদ ! 

আইস ? আজ তোমাকে দেখিব। ঈশ্বরের দোহাই তোমাকে আজ ভাল 

করিয়। দেখিব ॥ তোমার বল বিক্রম সাহস সকলই দেখিব॥& যদি সময় 

পাই তবে তোমার তরবারির তেজ, বর্ষার ধার, তীরের লক্ষ, খঞ্জারের 

হাত, গদ্দার আঘাত, সকলই দেখিব__ভয় কি? শক্র যুদ্ধাথী, তৃমি শিবিরে ? 

ছি ছি! বড় গ্বণার কণা । ছি ছি অলিদ! তুমি না সেন! পতি? এজিদের 
বিশ্বান্ত সেন পতি ?” 

মসহাৰ কাকা ্খলিদকে ধীকার দিয়া, বণ জন্মাইয়া, সুদ্ধে- আহ্বান 
করিতেছেন, কিন্তু অলিদ গুপ্ত ভাবে থাকিয়। কি দেখিতেছেন, কি চিওা 
করিতেছেন, তান্ছ। তিনিই জানেন । বিত্ত তাহার £সহগণেব হাব ভালে 
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তাহাকে আরও ব্যতি োস্ত হইতে হইল; -ঢডুদ্দিকে ভীষণ বিভীবিকামব 

দেখিতে লাগিপেন। বুদ্ধে পরাস্ত হইতে হইবে, মঙ্গিনার পথ ছাড়ি! দিতে 

হইবে-__-এখনই ছাড়িয়া গলিতে হঈকে,_ন1 হয় বন্দী ভাবে হানিফাঁর পদানত 

তইতে হইবে, ইহাতে ছংখ নাই--অপমানদ্র কথা নাই । কিন্ত আপন সৈন্ 

হারা অপমানিত হওয়া বড়ই ঘ্বণার কথা, ও লক্্ার কারপ মনে করিয়া, অলিদ 
বাধ্য হইফ়া সশঙ্ম্ে মসহাব কাক্কার সম্ু্খন হইলেন । 

মসহাৰ কাক্কা বলিলেন, *অলিদ ? শক্র সম্মুখে আসিতে, বুহ্ধার্থে রণ- 

ক্ষেত্রে পদ বিক্ষেপ করিতেত, ভোমার আমার কি প্রত বিলথ শোভা পায়? 

বাসা হউক, আইস, অগ্রে তোমার বাভবল পরীক্ষা করি। আমি তোমাকে 

অন্্রাধাতে মারিব না-_নিশ্চয় বলিতেছি তোমার প্রতি মসহাব কাকা 

কখনই অস্ত্র নিক্ষেপ করিবে না।”” 

অলিদ দুটী চক্র পাকল করিয়া! বলিলেন, “্মহাবীরের দর্প দেখ ? 

অস্ত্রাথাতে মারিবেন ন।, কথাব আঘাতে মারিবেন ? 

“অরে পামর । কথা রাখ ! অস্ত্র ধর।” 

“মসহাব ; তুমি এই মাত্র আসিয়াঁচ- এখনই যুদ্ধ । কে না 

কলিবে ? যেদেখিবে সে বলিতে, যেশুনিবে সেও বলিবে যে, হ্র্গম 

গথ শ্রান্তিতে কাতর ছিল, ক্ষণকালও বিশ্রাম করে নাই, যেমনি 

দেখা, অমনি বৃদ্ধ. কাজেই পরাস্ত । সেই আমার বিলম্বের কারণ। 
কিন্ত, তুমি ভাহা বুঝিলে না,_-০তোমার ভাঁলর জন্যই আমি এতক্ষণ 

আমি নাই 1 

মসহাব কাক্কা রোষে অধীর হইয়া, সিংহনাদে অলিদের দুই 
তন, ছুই হস্তে ধরিয়া, সজোরে অলিদ অশ্বকে পদাঘাত করিলেন; 

অশ্ব বহুদূরে ছুটিয়! পড়িল। অলিদ, কাকার হল্তে রহিষা গেলেন, 

মসহাব অলিদ্কে .লইয়া এক লম্ফে অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়! 

গত্তিকায় দণ্ডায়মান হইলেন। বীরবর অলিদ ! যথাসাধ্য চেষ্ট 

করিয়াও কাক্কার হস্ত হইতে নিজ হস্ত ছাড়াইতে* পারিলেন না । 

মসহাব বলিলেন “এইত প্রথম পরীক্ষা দ্বিতীয় পরীক্ষাও দেখ ।” 

এই কথা বলিয়াই অলিদকে শুনো উঠাহয়া ববিতে লাগিলেন । 
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দেখ কাফেরদেখ? কাহার কথা সত্য ? আমি কথার জাঘাতে 

মারিতে পারি? কি আছাড় মারিয়া নারিতে পারি? চদ্দিক হইতে 

মহা গোলযোগ হইয়া উঠিল। টৈন্যাধ্যক্ষের প্রাণ যায়__দামস্ক রাজ 
এজিদের সেনাপতি, শূন্যে, চক্রাকারে ঘুরিয়া প্র1ণ হারায়,_বড়ই লজ্জার 
কথা । অলিদ সৈন্য, মসহাবের দিকে মহারোযে অমি নিফ্োফিত 

করিয়া আসিতে লাগিল। এদিকে মহম্মদ হানিক এ গোল যোগের 

কারণ জানিতে আসিক্া দেখিলেন, অলিদ কাক্কার হব্তে উত্তোলিত 

হইয়া চক্রাকারে ঘুরিতেছেন, আর রক্ষা নাই। 

মহমদ হানিফ উচৈঃম্বরে বলিভে লাগিলেন | “ভাই মসহাব ? 

আমার কথা রাখ। স্ভাই! আমার দিকে একবার চাহিয়া দেখ % কথ 

রাখ । ভাই । ক্ষাস্ত হও। অলিদকে প্রাণে মারিওনা, মারিও না । আমি 

বারণ করিতেছি উহাকে প্রাণে মারিওন1 1৮ 

মসহাৰব বলিলেন, “আপনার আজ্ঞা শিরধাধ্য, কিন্তু আমি ইন্বাকে 

একটী আছাড় না মারিয়া ছাড়িব না_-তাহাতেই যদ্দিউহার প্রাণ 

বাহির হয় কিকরিৰ? উহার প্রতি আমি অস্ত্রের আঘাত করিব ন। 

একথ! পুর্ববেই বলিয়াছি। এজিদের সেনাপতির বীরহ তখন? অলিদের 
বাছবল দেখুন?” 

এই কথা বলিয়াই মসহাৰব কাকা! অলিদকে, মাটিতে ফেলিয় 

দিলেন। অলিদ চতুর্দিক অন্ধকার দেখিতে দেখিতে বিংশতি হস্ত 

ব্যবধানে ছুটিয়া পড়িলেন । ক্ষণ কাল অচৈতন্য ভাবে থাকিয়! 

রণপ্রাঙ্গন হইতে উঠিতে পড়িতে, শিবিরাভিমুখে চলিয়া, গেলেন। 

অলিদের সৈন্য এখন কাকার হত্ড হইতে প্রাণ বাচাইবার উপায় 

খজিতে লাগিলেন । “আর কি করিবেন ?__পলায়ন 1” 
মসহাব কাকা বীর দর্পে বলিতে লাগিলেন, আয়-রে 1 কাফেরগণ 

আয় ! মদিনার পথে বাধা দিতে আয় ! এই হসম্ছাব চলিল |” 

মসহাব সমুদয় সৈগ্গা লইয়! অলিদের শিবির পশ্চাৎ করিয়া যাইতে 

লাগিলেন, কার সাধ্য মসহাবকে বাধা দেয়? £সবীর কেশরী সম্মুখে 

কে দাড়ায় ? 
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গাজে রহমান বলিলেন, “আজ মদিনায় প্রবেশ করিব না, এই 

বুদ্ধ ক্ষেত্রের প্রান্ত সীমাতেই থাকিব । সৈন্যগণ মহাক্রাস্ত হইয়াছে | 

আরও একটি কথা, মদিনা! প্রবেশের পুর্ধেই আমাদের কতক সৈন্য, 

নগরের বহির্ভাগে, নগর প্রবেশ দ্বারে, সর্বদা সজ্জিত ভাবে অবস্থিতি 

করিবে । দাঁমস্কের, মন্ত্রি, টসন্যাধ্যক্ষঃ কাহাকেও বিশ্বাস নাই । ছল,চাতুরি, 
অধন্, প্রবঞ্চনা, সকলি তাহাদের আরত্বাধীন-_-জাতিগত ম্বভাব।”» 

মসহাব কাকা সম্মত হইলেন, মহাক্গদ হানিফা ও রহমানের কথ? 

গ্রাহ্য করিলেন। সৈম্ভগণ অলিদের শিবির লুটপাট করিয়া, খাদ্য সামগ্রী 

অন্ত্র শন্ত্র বাহ! ছিল লইয়1, জয় জয় রবে প্রান্তর কাপাইয়া, চলিল। 

মসহাব কান্কা মহম্মদ হানিফাকে বলিলেন, পহছুজরাত ! আর একটা - 

কথা” তৃবক্গ তোগাণ রাজ্যের ভূপতিদ্বয আমার সঙ্গে আছেন। তাহার! 

পথে শিমার হস্তে যেরূপ বিপদ গ্রন্থ হইয়াছিলেন, তাহার বিস্তারিত বিবরণ 

পরে ৰলিব। এইক্ষণ একটা শুভ সংবাদ অগ্রে না দিয়া আমিস্থির থাকিতে 

পারিতেছিন] | সেই পাপাত্সা শিমার কে আমি বন্দী করিয়া! আনিয়াছি |” 

হানিক্ার মনের "আগুণ জয়! উঠিল-_ নির্বাণ আগুণ দ্বিগুণ রূপে 

জলিয়্! উঠিল । কারৰালার কথ! মনে পড়িল । হছুছ শব্দে কান্দিয়! উঠি- 

লেন, মসহাব, এক গকারে অপ্রতিভ হইলেন । কিছু ন্দণ পরে হানিফা 

মসহাবের হস্ত ধরিয়! বলিলেন, “ভ্রাতঃ! ভুমি জামার জাথার মণি, হৃদয়ের 

বন্ধু, প্রাণের ভাই । আইস ভাই । তোমারে একবার আলিঙ্গল করি। তুমি 
শিমারকে বন্দী করিয়াছ এ গৌরব, এ কীর্তি, অক্ষয় রূপে জগতে চিরকাল 

থাকিবে-__হুমি বিনা মুল্যে আজ হানিফাকে ক্রয় করিলে । ভ্রাতঃ আর 

আমার গমনে সাধ্য নাই । শিমারের নাম শুনিয়! আমি অধীর হইয়াছি। 

আরবের সর্ধ শ্রেষ্ঠ মহাবীর ভ্রাতত বরের শিরশ্ছেদ বিবরণ শুনিয়া অবধি সেই 

শিমারকে একৰার দেখিব১ মনে করিয়া আছি । তাহার দক্ষিণ হস্তে কত বল % 

সে খঞ্জার ধরিতে কেমন পটু £ তাহাও দেখিব মনে আছে । আর তাহাকে 

কয়েকটী কথ! মাত্র জিজ্ঞাসা করিৰ । এছাড়1 আর.আামার কোন সাধ নাই । 

শিমার সম্বন্ধে, ভুমি যাহা করিবে আমি তাহার সঙ্গি আছি।” আর 

. ৰেশ্ব দুর যাইব না আজ এই খানেই বিশ্বান 1" 



০৪ 

যোড়ব প্রবাহ । 

পরিণাম কাহার না আছে? নিশার অবশান, দিনের সন্ধ্যা, পরমায়ুর 

শেব, গর্ভের প্রসব, উপন্যাসের মিলন, নাটকের যবনিক1 পতন, অবশ্তই 

আছে-_পৃণ্যের ফল, পাপের শাস্তি ইহাও নিশ্চয় আছে। | 
শিমার আজ বন্দী, যে শিমারের নামে হৃদয় কাপিয়াছে, যে শিমার জগত 

কান্দাইপাছে, সেই শিমার আজ বন্দী। সেই শিমারের আজ পরিণাম 

কল--শেধ দশ! | মহম্মদ হানিফা, মসহাব কাক্কা, গাজি রহমান, এবং প্রধান 

প্রধান সেনাপতি দিগের মত হইল যে, শিমার কে কিছুতেই ইহ জগতে 

রাখ! বিধেয় নহে এমন নিষ্ঠর অর্থ পিশাচ, পাপাআআীর মুখ আর চক্ষে দেখ! 

উচিত নহে। তবে, কি কর্তব্য? যমালয় প্রেরণ-_কি প্রকারে? এখনও 

সাব্যস্ত হয় নাই। | 

অলিদকে ধৃত করিয়। মহম্মদ ছানিফা কেন ছাড়িয়া দিলেন 1_-তিনিই 

জানেন। মহম্মদ হানিক মদিনার প্রবেশ পথে নির্বিগ্রে রহিয়াছেন, শিমারের 

শাস্তি বিধান করিয়া অদ্যই মদিনায় যাইবেন-__-এই কথাই প্রকাশ। 
অলিদের আর বুদ্ধের সাধ নাই- হানিফার মদিনা! গমনে ৰাধা দ্দিবারও 

আর শক্তি নাই,__মহম্মদ হানিফ যখন ধরিয়1 ছাড়িয়া! দিয়াছেন, তখন এক 

প্রকারে প্রাণেরভয়ও নাই,_কিন্ত আশঙ্কা আছে ;-মসন্থাব কান্ধার কথা মৃহূর্তে 

মুহূর্তে অন্তরে জাগিতেছে। কি লজ্জা ! অধীনম্থ সৈন্তগণ যাহারা জীবিত 
আছে, তাহারাইব1 মনে মনে কি বলিতেছে ? আর একটা কথ, সে কথা 

কাহারেও বলেন নাই, মনে মনেই চিস্তা করিয়াছেন-মনে মনেই ছুঃখ 

ভোগ করিতেছেন । 

দামস্কের বহুতর সৈন্ত মসহাব কাক্কার সঙ্গি হইয়াছে ইছার কারণ কি? 

কেন তাহারা কাক্কার অধীনত শ্বীকার করিল,_ইহার কিকোন কারণ 

আছে? 

এই সকল ভাবিয়া! অলিদ দামস্কে না যাইয়া, ভগ্ন হৃদয়ে, ভগ্ন শিবিরে 

হানিকার ম্দিন। প্রবেশ পধ্যন্ত এ স্থানে খাকাই স্থির করিয়াছেন। 



৮৮ বসাদ-সিন্ধু । 

অমময়ে ভানিখার শিখরে আনন্দের বাজন। | জাজ আবার বাজনা--কেন ? 

অলিদ ভাবিলেন আবার কি বুদ্ধ? আবার কি মসহাথ কাক! রণক্ষেত্রে ? 

মনোযোগের সহিত দেখিতে লাগিলেন, আবার সেই দূর দর্শনের সহাক্ন, 

গ্রহণ করিলেন । দেখিলেন, যুদ্ধ সাজ লহে। মসহাব কাক! মহম্মদ হানিফ, 

প্রভৃতি বীরগণ ধন্ব্বাণ হস্তে শিবিরের পশ্চাৎ ভাগ হইতে বহির্গত হুই- 

লেন । এৰং হস্ত পদ বন্ধন অবস্থায় একজন বন্দীকে কয়েকজন সৈল্ত, ধরাররি 

করিয়! আনিয়া--উভয় শিবিরেন্ন মধ্যবত্তী স্থানে এক, লোহ দণ্ডের সহিত বক্ষ 

বাধিয়! ছুই হস্ত ছই দিকে, অপর ছুই দণ্ড সঙ্ছিত কঠিন রূপে বাধিয়া বন্দীর 

প্দ্বয় এ হস্ত আবদ্ধ দণ্ডের নিয় ভাগে আটিয়! বান্ধিয়া! দিল। 
অলিদ মনে মনে তাবিতেছেন, এ আবায় কি কাও উপস্থিত । 

এমন নিষ্ঠর ভাবে ইহাকে বাধিক়া তীর ধনু হস্তে সকলে অন্ধ চক্্রাক্তি 

ভাবে, কেন ঘিপরিয়া দাড়াইল ? এলোকটা এমন কি গুরুতর অপরাধ করি- 

স্াছে? ইহার প্রতি এক্প নির্দরু ব্যবহার করিতেছে কেন? একটু অগ্রসর 

হইয়া! দেখি-_কার এছুর্দশা 

মসহাব কাক্কা! ধন্ধর্বাণ হস্তে ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, 

শিমার ! আজ তোনার স্থাষ্ট কর্তার নাম মনেকর, তোমার কৃত কাধ্যের পাপ 

কথা মনে কর-_দেখিলে $ জগত কেমন ভয়ানক স্থান & দেখিলে- একটু 

বিবেচন। করিয়া দেখিলে, কার্য ফল কথঞ্চিৎ পরিমানে এখানেই কিছু কিছু 

পাওয়া বায়। লোকে অজ্ঞতা1-তিমিরাচ্ছন্নে ভবিষ্যত জ্ঞান হারা হইয়া, 

অনেক কার্ষেয হস্ত ক্ষেপণ করে, কিন্ত শেষে কোথায় বক্ষ! পায় ? 

কে রক্ষা! করে? মাত1, পিতা, স্ত্রী, পরিবার, পরিজন, কেহ কাহার ননে। 

আজ কে:ভোমার নিকট আসিয়। দাড়াইল ? কে তোমার পক্ষ হইয়! ছুট কথ! 

বলিল? মোহতিমিরে কেমন আচ্ছন্ন করিয়াছিল, তে!মার হৃদয় আকাশ 

কেমন ঘন ঘটায় আবৃত করিয়! রাখিম্াছিল। ভুমি একবার ভাব দেবি 

নুরনৰি মহম্মদদের দোহিত্র এনাম হোসেনের মন্তক, সামান্ অর্থ লোভে স্বহন্তে 

চ্ছেদন করিয়া ভোমার কিলাভ হইল % আরও অঙুনকে তোমার সঙ্গে ছিল 

তাহার1ও যুদ্ধ জর করিরাছিল, িদ্ক এমান শির দেহ বিচ্ছিন্ন করিতে কৈ 

কেহইত অগ্রসর হইল না? দিক ভোষাকে  শিমার ! শত ধিক ভোমাকে !-- 



ঘোড়শ প্রবাহ ৮ঞ্ 

নি অগত কান্দাইয়াছ ।- পশু পঙ্গনির চক্ষে জল বারাইন়াছ 1--মানখ 

ধয়ে বিবনয় বিশাল শেলের-__আঘাতি করিয়াছ। 'আবাশ, পাতাল, বন, 
উপবন, পর্বত, বায়ু তোমার কুকীতির কীর্তন করিতেছে_-প্লে রবে প্রকৃতির 

শক্ষ পর্্যস্ত ম্লাটয়া বাইতেছে ।- কিন্তু চোদা পরিণান দশা, তুনি কিছুহ্ঠ 

ভাব নাই | দেখ দেখি! আজ তামার “কান দিন উপস্থিত | শিমার ! 
ভুমি কি নডাবিয়া ছিলে যে, এদিন চিরদিন তোনাত ৭ সেব্য শদিনহ 

স্াইবে % একদিনও নি এ দিনেব সন্ধ্যা হইবে না? দেখ দেখি, এখন 

০+মন” কঠিন সনস্ধ উপস্ডিত ! সে পবিভ্র বস্বক, পবিত্র দত হইতে 
ভিন্ন করিতে, খাঞ্জান ভ্বাবা কত ক দিয়াচ ? সে যাতনা সহ্গকরিতে 

*] পাবিয়। শ্রড় কি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন মমে ভয় % ওরে পাপীন্ঠ 

অবাধ 1! এদানেন এঘভ মুমুষ অবস্থার বথা কিছু ননে হয় ? তোকে 

নাবক খলিছে পানি না । পরকালের জন্ত মে, তোমার চিন্তা নাহ তাহ! 

আনবা বিশেন কবিরা জানি । ভামার পাপ ভার, সে পাপ ভার, 
হায়! হায় । তুমি বাহার বুকের ভপর উঠিলা খঞ্জাব দ্বারা গলা 

ঝাটিয়াছিলে তিনিই লহইয়াছেন। কিন্ত শিনার! জগতের দৈহিক ধাতনাৰ 
পায় হইতে উদ্ধার করিতে তোনার মুখ পানে চায় এমন লোক কৈ। 

ঈশ্বরের জীল। দেখ, তোমারই অনুগন্ত টৈন্য তোনাবই ভগ পদ বন্ধন করিয়।, 

আমার সঙ্গথে আনিরা দিল। বা কি তুমি সেই অ.ন্বতীর 

ঞ্ঝ। 

ভহাবানের প্রতি ভক্তি সহকারে বিশ্বাস কবিবে ন ৮ এখনও কি তোমার 

শর্ধ ভাব অন্তর হইতে অস্তর হয়নাই ? এই আসন্নকবলে একবার ঈশ্বরের 

নান কর। শিমার ! আমরা তোর সমূচিভ শাস্তি বিধান করিব বলিয়াই আজ 

তীর হস্তে দণ্ডায়মান হইয়াছি। তরবারী আঘাত করিলাম না,--বয। 

ছান্পা ভেদ করিলা্ না,__এব্ু বিবাক্ত তীরে তোমার শবীব ভক্ঞরীভূত 
করিয়া তোনাকে ইহ জগত হইতে পুর করিব । এ ত্দখ, তোমার প্রিয় 

বন্ধু ওতবে অলিদ: ছল ছল নয়নে তোমার দিকে চাতরা আছে মাঙ। 

কে_হআজ তোমার সাহায্য করিতে আসিল ৮ তোমার নীরব 

প্বোদনে কে,_ কর্ণপাত ঘ্র্রিল % তুমি যাহার নিতান্ত অন্থগতঃ তোমাৰ 

'আ[জিকার দশা, ানার নিকট প্রকাশ কবিতে-_মআাজিকার এই অভিনয়ের 

৮২. 



৯০ ছি বিধাদ-সিঙ্থু । 

অভাবনীয় দশ, রাজ গোচর করিতে অনেক চক্ষু তোমায় দিকে এহিয়াছে, 

দেখিতেছি। কিন্তু কেহই তোমার কিছুই করিল ন। কিআশ্চর্ধ্য তাহাদের 
অন্ত্রের অভাব হয় নাই, স।হসের অদ্ভাব ঘটিয়াছে কিনা, জানিন।-_কৈ তাহার! 

কি করিল? জগতে কেহ কাহার নছে। সকলেই স্বার্থের দাস লোভের কিস্কর । 

তোমার সঞ্চিত অর্থ আজ কোথায় রহিল ? সেই পুরস্কারের লক্ষ টাকায় কি 

উপকার হইল ? ঈশ্বর কৃপায় তুমি আজ আমাদের ক্রীড়ার সামগ্রী । ধনুর্ববান 

সহিত তোমাকে লইয়া আজ ক্রীড়া করিব | শিমার । তোমাৰ কৃত কার্ষ্যের 

ফল সামান্য রূপে আজ আমাদের হস্তে ভোগ কর । এই আমার কথার 

শেষ বানের প্রথম । দেখ, বানেব আঘাত কেমন মিষ্ট ৰোধ হয় ? 

কেমন জুখ সেব্যে নিদ্রা আইনে । 

ধনুর টঙ্কাব শিমারের বর্ণে বজ্জরধবনীর ন্যাষ বোধ হইতে 

লাগিল, প্রাণের মায়া কাহার না! আছে? আজ শিযারের চক্ষে জল 

পড়িল, আজ পাষান গলিল । পূর্ব কত প্রতি মুহূর্তের পাপ কার্ষ্যের ভীষণ 

ছবি মনে ছদয় হইল । পাপময় জীবনের নিদারূণ পাপছায়1, স্ভীমদরশনে শিমা- 

রের চক্ষের উপর ঘুরিতে লাগিল | জলবিন্দুর সহিত, শরীরের রক্ত বিন্দু 

ঝরিতে লাগিল ।__-শিমার উদ্দ দৃষ্টিতে আকাশ পাণে চাহিয়া হোসেনের 

প্রতিজ্ঞার কথ মনে করিয়। জীবন শেষের প্রতীক্ষা করতে লাগিল। 

শরীরের মাংশ মকল, ক্ষুত্র ক্ষত্র খণ্ডে দেহম্মলিত হইয়। মুত্তিকায় পড়ি- 
তেছে,-তজাচ শিমারের প্রাণ বিয়োগ হইতেছে না,। মসহাবকাক্কা 

প্রন্থৃতি দ্বিগুণ জোরে শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন । শরীরের গ্রন্থি 

সকল ছিন্ন হইয়া পড়িতে আর্ত হইল, তবু প্রাণ বাহির হইল না।__ 

কি কঠিন প্রাণ ! 
তখন শ্শিমার উর্ধ দৃষ্টে চাহিয়া বলিতে লাগিল, “হা ঈশ্বর! আমার 
পাঁপের কি প্রায়শ্চিত্ত নাই? আমার শরীরের মাংশ খণ্ড প্রায় স্মলিত 

হইয়! পড়িল, অস্থি সকল জর জর, হইয়৷ ভগ্ন হইয়া গেল, তবু প্রাণ 

বাহির হইল ন1।। হে দয়াময়! আমিও তোমার' স্থাষ্ট জীব,_-আমার 

প্রতি কটাক্ষপাত কর,--আমার প্রাণ-বায়ু শীগ্রহ হোসেনের পদপ্রান্তে নীত 
কর (++ 
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মহম্মদ হানিফা এবং মসহাব কাক! এই কাতরপূর্ণ প্রার্থনা গুনিয়া শরা- 

সন-জ্যা শিথিল করিলেন, আর তুনীরে হস্ত নিক্ষেপ করিত্রেন না। সবলেই 
দয়াময়ের নাম করিয়। শভ সহম্র প্রকারে তাহার গুণান্ুবাদ করিলেন__শিমারের 

প্রাণ-বাধু, ইহ জগত হইতে অনস্ত আকাশে মিশিয়, হোসেনের পদপ্রান্তের 

আশ্রয় গ্রহণ করিএ। 

বীর কেশরীগণ আর শিনার প্রতি ভ্রক্ষেপও করিলেন না। শিবিরে 

আসিয়। মদিন। যাইতে প্রস্তত হইলেন । ওতবে অন্শিদ বিষগ্র বদনে, দামস্কা- 

ভিুখে যাত্রা করিলেন। যে আশ! তাহার অস্তরে জাগিতে ছিল, সে আশা 

আশ1-মরীচিকাবৎ এ প্রাস্তরের বালুকাঁকণ। মধ্যে মিশিয়া চগেল। মনে 
মনেই বুঝিলেন, শিমারের সৈম্তগণ মসহাব কাক্কার অধীনত স্বীকার করি- 

যাছে। আর আশা কি ?--এ প্রান্তরে আর আশা কি? 

সপ্ডদশ প্রবাহ । 

মন্ত্রণা গৃহে, এজিদ এক । দেখিলেই বোধ হয় যেন, কোন বুহুৎ 

চিন্তায় এখন তাঙার মস্তিক্ষ-সিন্থু উলিয়া উঠিয়াছে। ছঃখের সহিত 

চিস্তা__এ চিন্তার কারণ কি? কিছু ক্ষণ নীরব থাকিয়। গৃহের চতুংপার্খে 

দৃষ্টি করিলেন,_কেহ নাই । পূর্ব্ব নির্দিষ্ট সময়ে মরিয়ান* মন্ত্রণ। গৃছে 
উপস্থিত থাক্ষিবেন, সময় উত্তীর্ণ হইয়াছে, তন্রাচ মস্ত্রিবর আসিতেছেন না। 

এজিদের িস্তাকুল অন্তর ক্রমেই অস্থির হইতেছে । দীর্ঘ নিশ্বাস 

পরিত্যাগ করিয়! মৃছং স্বরে বলিলেন “শিমার বন্দী! এত দিন পরে শিমার 

সক্র হস্তে বন্দী। অলিদেরও প্রাণের আশঙ্ক। । আমারই সৈন্ত, আমারই 
চির অনুগত সৈন্ত যখন ৰিপক্ষ দলে মিশিয়াছে, তখন আর কল্যাণ নাই। 

হ! ! কি কুক্ষণেই জয়নি-রূপ নয়নে পড়িয়াছিল। সে বিশালাক্ষীর দোলায়- 
মান কর্ণাভরণের দোলায়, কি মহা! অনর্থ ঘটিল। অকালে কত প্রাণীর প্রাণ 

পাখী, দেহ জগত হইতে একেবারে উড়িয়া! চলির। গেল | শত্ভ২ সতী না'রী__- 



৯২ বষাদ-সিন্ধু 

পতি হাব) হহযা মনেও ছুঃগে আত্ম বিসজ্দছন কবিল । কত মাতা, সন্তান 

বিয়োতণা অবীবা ভতবা--অস্স্ের সহায়ে, দৈতিক মায়া ভইঈতে-- শোক চাপের 

মস্্রণ! হ১৩৪-- মাত্সাকে বক্ষ করিল । কত দুপ্ধপোষ্য শিশু সম্ভ।ন, এক বিন্দু 

জলেব জন্য কব ভইয়1, মাভাব ক্রোভে চিবনিদ্রায় নিদ্রিত তইল। 

চি ছি! সামান্য “প্রদেব দাবে, ওররাশাৰ কুহকে, মহাপাপী হইতে হইল। 

তাস কায়। পাপজ পুমাতে [মাতিত ইয়া, আম্স ভারা, বন্ধ ভাবা, শেষে সর্ধন্ব 

তারা তইন্ছে হইছা ? বিনা] দোষে, বিনা? কারণে, কত পুন্তান্সার জীবন প্রণীপ 

নিবরা গেক্গ | এও হইল, এত ঘটিল, আগুণ নিভিল না।-_€স জ্বলস্ত ভতাঁধ- 

ণণের ভেঞ্জ কদিল না ।_-সে প্রেদের জলস্ত শিখ। আর নিচে নামিল না ।-_স 

বন্ধ হস্তগত হইয়া 9 জাশা পর্ণ হইল না, -হ্ববশে আদিল না।-_হোসেনকে, 

বধ কদিণাও এস চিম্তাৰ ইতি হইল না] ক্রমেই আগুণ দ্বিগুণ, ভগ্ুণ, রুপ 

জলিয়! উঠিল | সহ্য হাব, মিত্র হাবা, রাজ্য ভাবা ক্রমে স্বর্ধন্ব তারা হইবার 

পক্রম হওদ্া উঠিল | ধিক প্রনয়ে ! ধিক প্রেমে 1 বিধি রনণীর পে [শত ধিক 

কুপ্রেমাভিলাধি পুরসে 1 সহ ধিক পরস্রী অপহারক বাজাঘ 1” এই পধ্যস্ত 

বলিতেই মন্রিয়ান উপস্থিন হইয়া! বথাবিধি সম্ভাষণ করিলেন । এজিদ অগ্/ 

অনস্ক ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, “শিনার উদ্ধারের কি হইল ?”" 

“মঙ্কারাজ ! শিমার ঘখন বিপক্ষ দলের হস্তগত হইয়াছেন তখন তাঠাব 
2 

কাশ] এক প্রাকার পপিভ্যাগই কবিভে হইবে । এখন গওভতবে অলিদে 

বক্ষা, বাজ্য রঙ্গা, প্রাণ বক্ষাৎ এই সকল রক্ষাব উপায় চিন্তা করাই 

অগ্রে করবা । শিমার উদ্ধার,ত শিমারের- আশা আর করিবেন না। কারণ 

শিমার মহম্মদ হানিফার হস্তগভ হইলে তাতার বক্ষা কিছুতেই নাই)” 

“ তবে কি শিনাল নাই % ৮ 

“শিমাঁর নাই, একথা আমি বলিতে পারি না। তবে অন্গমানে বোধহয় 

যে, শিনার মহন্মদ ভানিকার হন্ছে পড়িয়াছেন। সুভবাত শ্রিনার উদ্ধারের 

চিন্তা না করিয্না অলিদ উদ্ধানের চিন্তাই এইক্ষণে আবশ্টাক হইয়াছে । এ 

কম্সেক দিনে যদি অলিদ বন্দী ভইরা থাকে, কি যুদ্ধে পরান্ত হইয়া আত্ম 
সমপণন করিয়া থাকে, তবে প্রথন চিত্ত দামন্ক রাজ্য রক্ষা) আর আপনাস্স 

যিণ রক্ষা) | জ্ঞাপন দন্ত যখন বিশ্ক্ দুলে মিশিয়াচ্ছে, তখন ছুঃস্যষের 
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পুর্ববচিন্, দূরবস্থার পুর্বব শক্ষণ, সম্পূর্ণ বিপদের কুঠনা দৃস্ত,-_দেখাইয়। অমঙ্গল 
কে আহ্বান করিতেছে । আমাদের সোভাগ্য-শশী, চির রাছ গ্রস্ত হহবে 

বলিয়াই জগতের অন্ধকার ছায়ার দিকে ক্রমশই সরিতেছে 1” 

এজিদের কর্ণে কথ! কএকটি, বিষ সংযুক্ত সুচিকার হ্যায় বিদ্ধ হইয়া, তাহার 

মনের পুর্ব ভাব--€৫ে বেন হরণ করিয়! অন্তর ময় মহাবিষ ঢালিয়া দিল। সিং 

গজ্জনে গর্জিয়া উঠিলেন । “কি আমি বাচিয় থাকিতে দানঙ্কের সৌভাগ্য 

শশী চির রানু গ্রস্ত হইনে ? একথা তুমি আজ কোথায় পাইলে 1 কে তোমার 
কর্ণে এমূল মঞ্স টিপিয় দিয়াছে ? মরিয়ান ! বুঝিলান ! ভানিকার তরবারির 

তেজের কথা শুনিয়া, তোমার ও জদপিণ্ডের শোণিভাধার স্রখাইয়। 

গিযাছে। ভুদি নিশ্চন জানিও, এজিদ বর্তমান থাকিতে, এরাজ্যের 

£সীভাগ্য শশীর অতি অল্প পরিমাণ অংশও রাহুব গ্রাসে পড়িবে না। আসি 

তোমাকে এইক্ষণে কএকটী কথা জিজ্ঞাসা করিব, ভুমি তাহারই উত্তর 

দেও | জ্রনাল আবিদিন, 'হাসেন পরিবার, ইহারা কি এখন জীবিত 

থাকিবে ? মহাম্মদ ভানিফা ষদি শিমারের প্রাণ বিনাশ করিয়া থাকে, ভবে 

নিশ্চরই আমি জয়নালের শিরশ্ছেদ সহস্থে করিব ।"" 

"মহারাজ এসনয়ে জয়নাল আবেদিনেৰ প্রাণ বিনাশ করিলে 

আর নিস্তার নাই। এজলস্ত আগুণ এখনও নির্বাণের। উপায় 

আছে__এখনও রক্ষার উপায় আছে--এখন৪ সন্ধির আশা আছে। কিন্তু 
জয়নালের কোন অনিষ্ট ঘটাইলে ধন, জন, রাজ্ঞা, প্রাণ” সমূলে 

বিলাশের সুপ্রশস্ত পথ পরিস্কার করিরা দেওয়া! হইবে । দামস্ক রাজ্যের আশা 

প্রাণের আশা, পরিত্যাগ করিয়া জন্নাল আবিদ্দিনকে যাহা ইচ্ছা হয় 

করিতে পারেন । এখন পরাস্ত স্বীকারে জয়নাল্কে ছাড়িয়া দিলে, দামস্ক 

নগর রক্ষার আশা করিলেও করা যাইতে পারে। দেখুন! হাসেনের 

বধ সাধন হইলে, বৃদ্ধ মন্ত্রি হামান প্রকাশ্ত সভায় যে, সারগর্ভ রাজ নৈতিক 
উপদ্েশচ্ছলে নিজষত প্রকাশ করিয়াছিলেন,_মে সময় আমি তাহার 

মতের পোঁষকত1 করি "নাই, যদি জানিতাম যে হোসেন ব্যতিত মহম্মদ 

হানিফ নামে প্রবল পরাক্রাস্ত আরও এক বীর আছেন, তাহা হইলে 

বুদ্ধ সচিবের কথা কখন অবকেলা করিভাম ন। আপন নত প্রবল করিতে 



৯১৪ বিসাদ-সিন্ধু । 

কোন কালেই অগ্রসর হইতাম না। যদ্দি হইতাম তবে অগ্রে হানিফার 

বধ সাধন না করিয়া! হোসেনের বিরূদ্ধে কিছুতেই অস্ত্র ধরিতাম না । ভ্রমই 

লোকের সর্ধনাশের মূল। ভ্রমই মান্ধষের অমঙ্গলের কারণ” 
“মরিয়ান ! তোমার এ ছুর্বদ্ধি আজ কেন হইল। আমি পরান্ত স্বীকারে 

সন্ধ করিব? প্রাণের ভয়ে হানিফার সহিত সন্ধি করিব 1 জয়নালকে,__ 

হোসেন পরিজনকে ছাড়িয়া দিব। জয়নাৰকে ছাড়িয়। দিব? ধিক হঠোমার 

কথায় ! আর শত ধিক এজিদের প্রাণে । মরিয়ান ! বল ত এ মহা সংগ্রমের 

কারণ কি ?__-এ ঘটনার মূল কি? তুমি কিবিস্মপণ হইক্সাছ ? মনে হয়? 
তুমিই না বলিয়াছিলে "স্ত্রী জাতি বাহিক সুখ প্রিয় ৮» কৈ এত দিনেও ত 
তোমার কথার সত্য প্রমাণ- উজ্জল দৃষ্টান্ত পাইলাম না! । জগতে স্থৃখি হইভে 

কেনা ইচ্ছ। করে” এও তোমারই কথা । কৈ? বন্দীগৃহে মহা ক্েশে 

থাকিয়াও ত সুখি হইতে ইচ্ছা করে না। পাটরাণট হইতেও চাহে ন।! 

তোমার পদে পদে ভ্রম! আমিত উন্মাদ! গতবিষয় আলোচনা বৃথ। 

আমার আজ্ঞ। এই যে, তোমাকে এথনি অলিলদ সাহায্যে-_এবং শিমার 

উদ্ধারে ষাইতে হইবে » 

“আনি যাইতে প্রস্তত আছি, কিন্তু অলিদের সাহায্য ব্যতিত 

এসময়ে কানিফ কে আক্রমণ করিতে আমি পারিৰ না । 

“ন্গযোগ পাইলে আক্রমণ করিবে না, একি কথা £,” 

“ক্থযোগ পাইলে মরিয়ান ছাড়িয়া দিবে তাহা মনে করিবেন ন।। তবে অগ্রেই 

বলিতেছি বে অলিদকে রক্ষা! করাই আমার প্রধান কার্য । 

“শিনার উদ্ধার ৮? 

“শিমারের দেখা পাইলে, কি জীবিত থাকিলে, অবশ্তই উদ্ধারের চেষ্টা 
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*চেষ্টা করিবে, কি কথা ? উদ্ধার করিতে হুইবে। 

“মহারাজ! যে কঠিন সময় উপস্থিত হইয়াছে। নিশ্চিত রূপে আর 

কিছুই বলিতে পারিনা! । সময় মন্দ হইলে চতুপ্দিক হইতে বিপদ চাপিয়! 

পড়ে । এখন ভবিষ্যত ভাবিয়া কার্ধ্য না করিলে পরিনাম রক্ষা! হইবে ন! 

এক! মহম্মদ হানিফা আপনার শক্র নহে । নানা দেশের, নানা বাঁজ্যের, 



সপ্তদশ প্রবাহ । ৯৫. 

ভূপতি ও বীরপুক্লষগণ আপনার বিরূদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছে; বলিতে গেলে 

মহম্ম্ন ভক্ত মাত্রেই আপনার প্রাণ লইতে হস্ত বিস্তার করিয়াছে ।» 

"আমি কি এতই হীনবল হইয়! পড়িয়াছি যে, তোমার বর্ণিত রাজাগণ 

সহিত যুদ্ধ করিয়া পরাস্ত হইব ? » 
“ মহারাজ জয় পরাজয় ভবিষ্যত-গর্ভে । » 

« তবে কি হানিফার খণ্ডিত মস্তক আমি দেখিব না?” 

“ অবশ্যই দেখিতে পারেন-_কিস্ত বিলম্বে । » 

“কী অনেক শুনিলাম, কিন্তু তুমি অদ্যই পঞ্চদশ সহম্ম সৈম্ত লইয়। 
অলিতদর সাহায্যে এবং শিবারের উদ্ধারে গনন কর, এই আমার আজ্ঞ| 1”, 

এই আজ্ঞা করিয়া এজিদ রোঁবভরে মন্ত্রণা গৃহ হইতে উঠিয়া চলিয়! 

গেলেন । 

মরিয়ান বলিতে লাগিলেন * হুন্্রতির লক্ষণই এই, যেখানে উচিত 

সেই খানেই রোষ; যাহাহউক, আমি এখনই যাত্রা করিব, শিমারের উদ্ধার 

যাহ! হইবার বোধ হয় এতদিন হইয়াগিয়াছে, অলিদ উদ্ধার হয় কিনা তাহাই 
সন্দেছ ।”” 

অধ্টাদ শ প্রবাহ । 

কি মর্্মভেদী দৃশ্য! কি হদর বিদারক বিষাদ ভাব ! কাহার মুখে 

কথ! নাই, হরিষের চিহ্ন নাই, বুদ্ধজয়ের নাম নাই, শিমার বধের প্রসঙ্গ নাই, 

অলিদ পরান্তের আলোচনাও নাই । রাজাঙ্গ৮_রাজবেশ শূন্য, শীর-_শিরান্তরণ 

শৃন্ত, পদ-_-পাছক শূন্ত। পরিধেয় নীলবাস,_বিষাদ-চিহ্ন নীলবাস। সৈ্তদলে 
বাজন। বাজিতেছেন1, তুরি ডঙ্কার আর শব হইতেছে না । নকীব উ্পৃষ্টে 

বসিয়া! ভেরী-রবে, ভূপতিগাণের শুভাগমন বার্তা আর ঘোষণা করিতেছেন! । 

সকলেই পদব্রজে, সকলেই ম্লানমুখে-নীরবে। তীর-তুনীরে, তরবারি 

কোষে, খাঞার-_পিধানে, হকল-চক্ষুই জলে-_-পরিপূৃর্ণ। ক্বারকার্যয খচিত 



টি খগাদ-পিগ্ধী । 

এশার শিপাণ স্কানে, আজ শীল নিসান-হানিফা সৈন্য রাজপথে-_পৃথ্যভূম 
মদিনা নগরের বাজপথে । নগরের উচ্চ২ প্রাসাদে, অতযুচ্চনঞ্চে, সিংহদ্বারে, 

নানাস্থানে, অনস্ত শোকপ্রকাশক নীলপতাক। মকল, শ্ুনীল অনীল সহকারে, 

অনন্ত নীলাকাশে মিশিরা, হোসেনের অনন্ত শোক প্রকাশ করিতেছে । 

যেদিকে দৃষ্টিপাত কর, পেই দ্রিকেই, শোকের চি,__বিবাদের রেখা | হবোসেন- 

শোকে মদিনার এই দশা! এ দশা কে করিল? এ অন্তঃভেদি র্দশ] 

কে ঘটাইল% মণ্ডে, শৃন্তে, আকাশে, এ নীলিদা ব্েখাকে অঙ্কিত করিল? 

তাক্স ! হান! কোদেনশোকের অন্ত না | এ পিষাদসিন্দুর, শেষ নাই )বিষালে 
শর্ধ্যদেবের অধিকার,__রজনীীদেবীএ ভারামালায় অধিকতর পাকা পর্যন্ত, মহা 

স্মণীয়গণেক অন্তঃরাকাশ হইতে, এ মৃহা বিষাদ নিলীমা বেখা বিলীন হইবেন, 
কখনই সরিবে না। 

মহল্সদ হানিফ নিদারুণ শোকে, মম্মভে্দি বেশে নগরে প্রবেশ কবি- 

লেন। নগর বাসীপণ হোসেনেন নাম করিয়া কান্দিতে কান্দিতে মহযিধ 

হানিফার পদ প্রান্তে লুন্তীত হইতে লাগিলেন । হার! পুণ্যভুদি মিন! 

আজ অন্ধকার । সহহল্মদ হানিফার অন্তরে শোকসিন্ধুর তরঙ্গ উঠিয়াছেও 

-_-প্রবাহছুটিয়াছে । সুর নৰি নহঙ্গদের রগজার চতঃপার্থে বাইয়া সকলে 

একত্রে হাসেন, হোসেন, কাসেন-শোকে, কান্দিতে লাগিলেন। ক্রমেহ 
ক্রন্দনের আবেগ কমিতে লাগিল, ক্রশেই ছুই একটা কথা শুনা মাইতে 

লাগিল। মহন্সদ হানিফ সকলের কথাই শুনিতে লাগিলেন । কাহাৰে 

আশ্বস্ত করিলেন, কাহাকে সাহম দিলেন» -কাহাকে সন্সেহে মিছ সম্তাষণে 

আদর করিলেন। ক্রমে নাগরিক দলকে বিদানন করিস! সঙ্গি রাজাগণ, 

সৈম্তগণ, আত্মীয় বন্ধু বান্ধব গণেব আহার-_বিহার-_-বিশ্রানের- শৃঙ্খলা 
মন নিবেশ করিলেন । 

মদিনার প্রধান প্রধান ও নামনীয় সন্্রাস্ত মকোদয়গণ, আসিম়] 

বলিতে লাগিলেন; "বাহ হইবার হইয়াছে এক্ষণে কি করা» 

মহল্মদ ভানিক বলিলেন, “মদিনার সিংহাননে জয়নাল আবিদিনকে 

না বসাইতে পারছিল, আমার মনে শাস্তি হইবে না। ছঃখ করিবার সময় 

আনেক রহেয়াছে ৷ মদিনার মেন্ধপ বিশ্রী অবস্থা দেখিতেছি, ইহাতে আমার মন 
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অত্যন্ত চঞ্চল ও ব্যথিত হইয়।, মহা কষ্ট ভোগ করিতেছে । জয়নাল আবিছিন 

নিশ্চয়ই জীবিত আছে । জয়নাল, মদিনা! [পামস্ক উভয় রাজ্য করতলম্থ 

করিয়া একছত্র রূপে রাজত্ব করিৰে ইহ! নিশ্চয়, এবং অব্যর্থ । যাহার 

ভবিষ্যদ্বাণী এতদূর সফল হইল, তার বাক্যের শেষ অংশ কি সফল 
হইৰে না? আপনারা সকলে অনুমতি করিলেই আমি দাষস্ক আক্রমণে 

বাজ করিতে পারি ।”” 

নাগরিক দলমধ্য হইতে এক জন বলিলেন, “জয়নাল অবিদ্দিন ঈশ্বর 
অনুগ্রন্থে অবস্তই মক্কা, মদিনা, দামস্কের সিংহাসন অধিকার করিবেন, সে 

বিষয় আমাদের জলস্ত-_বিশ্বাস, অটল আশ! আছে; তবে করেক দিন বিলম্ব 

মাত্র। আপনি পথশ্রমে শ্রাস্ত, সৈম্তগণও অলিদসহু বুদ্ধে ক্লাস্ত হইক্সাছে 

কয়েক দ্বিন এই পবিত্র ধামে বিশ্রাম করিয়া, দামাস্ক যাত্রা করিবেন, এই 
আমাদের প্রার্থনা । জয়নাল উদ্ধারে, মদিনার আবাল বৃদ্ধ আপনার পশ্চাত্বস্তী 

হইবে | কেহই ঘরে বসিয়! থাকিবে না । এতদ্দিন আমর! নায়ক বিহীন হইয়া, 

পথে পথে ঘুরিয়াছি। যাহার যাহা ইচ্ছ। তাকাই ৰলিয়াছি, কিছুই স্থির 
করিতে পারি নাই। বৃজরতের চরণ প্রান্তে, আশ্রয় লইব বলিয়াই কাসেদ 

পাঠাইয়াছিলাম । আপনি এত অল্লসৈম্ত লইয়া কখনি দানক্ষে বাইবেন ন1। 
এজিদের চক্র, মরিরানের মন্ত্রণা ভেদ কর1১ বড়ই কঠিন ।-_-আমরা আপনার 

সঙ্গে যাইৰ। এখনও মদিন। বীরশুন্ত হয় নাই,--এখনও মদিন। পরাধীন পদ- 
ভরে দলিত কয়নাই,_-এখনও মদিনার স্বাধীন হুধ্য অস্তমিতত হয়নাই । 

(কখনই হইবে না) এখনও মদিনা একবারে নিঃসহায় কি কোন বিষয় 

নিরাশ হয় নাই। এজিদের অত্যাচার ন্ুরনবি মহম্মদের বংশধরগণ প্রতি 

অত্যাচারের কথা, মদিন। ভুলে নাই। ধাহারজন্ত এই পবিত্র সিংহাসন 

শৃন্ত আছে, তাহার কথা সকলের অন্তরে গাথা রহিয়াছে,__তাহার উদ্ধারের 

চেষ্টা দিব! নিশি অন্তরে জাগিতেছে। আপনি যে দিন মদিন!হইভেষাত্রাকরি- 
বেন, সেইদিন মদিনার লোকের প্রভূভক্তি,__রাজভক্তি,__-একতার আদর্শ, 

হোসেনের বিয়োগ জনির্ত হঃখের চিহ্ন) সকলই দেখিতে পাইবেন। আমি 

আর অধিক বলিতে পারি না, এইমাত্র নিবেদন যে, সপ্তাহ কাল এই নগরে 
শিশ্রাম করুণ, সপ্তাহ অন্তর আমর! সকলে আপনার সঙ্গী হইব ।” 

১৩ 



চি 

৯৮ ... বিযাদ-সিন্ধু ! 

মহম্মদ হানিফ নি হা অন্থরোধে সণ্তাহকাঁল সসৈন্তে মদিনাক় 
থাঁৰিতে সম্মত হুইলেন। 

ওদিকে মরিয়ানের মর্দিনায় আগমন, অলিদের দামস্কে গমন, পথিমধ্যে 

উভয় সেনাপতির সাক্ষাত-_উভয় দলের মিলন। অলিদ সঙ্গে অতি অপ মাত্র 
সৈন্ত, তাহার অধিকাংশই আঘাভিত, কত জ্বর, কত অদ্ধমরা, কত অসুস্থ 

মুখ মলিন, বেশ মলিন । পৃষ্ঠে তুনির ঝুলিতেছে-_কিন্তু তীরের অভাব । কোষ 
রহিয়াছে তরৰারী নাই। বর্ষার ফলক কোথায় উড়িয়া গিয়াছে, দণ্ড মাত্র 

বর্তমান । ছিন্ন পতাকা, ভগ্রদণ্ড । সাহস উৎসাহের নাম মাত্র নাই॥ যেন, 

তাভীত-ভয়ে চকিত, সততই পশ্চাদদৃষ্টি।--মনঃসংযোগে অশ্বপদ শব্দ 
শুনিতে-_-কর্ণ স্থির॥। সৈম্ভগণের অবস্থা দেখিলেই অনুমান হয় যে, প্রবল 
ঝঞ্জাবাতে ইহাদের সর্বস্ব উড়িয়া গিরাছে। খাদ্যাদদির অভাবেও মহ্থাক্রাস্ত । 

মক্ত্রিপ্রবর মরিয়ান, অলিদের অবস্থা দেখিয়া! আর অগ্রসয় হইতে সাহসি 

হইলেন না। এঁ সংযোগ স্থলেই উভয় দল একত্রিত হুইয় গমনে ক্ষান্ত দিলেন। 

পরম্পর কথাবার্ড! হইয়া! মরিয়ান, বলিলেন যে, “এইক্ষণ মদ্দিনা.আক্রমণ, কি 

কাঁনিফের সহিত যুদ্ধ কর! উচিত নহে । আমাদের বল বিক্রম সহিত, তুলন। 

করিলে মহম্মদ হানিফার সৈম্তবল, সহআাংশে শ্রেষ্ঠ । এ অবস্থায় আত্ম রক্ষাই 

সর্বতো্াবে বিধি |” 

অলিদ্দ বলিলেন “আত্মরক্ষা ভিন আর উপায় কিছ শিমারের 

ছুর্দশ] দেখিয়! আমার প্রাণ কাপিয়। গিয়াছে ।"” 

“শিমারের ছুর্দশা কি £” 

অলিদ শিমারের সাস্তির বৃত্তাস্ত আদি অস্ত বিবৃত করিলেন। 

মরিয়ান বলিলেন, «শিমারের যে, দুর্দশা ঘর্টিবে তাহা! আমি অগ্রেই 

ভাবির! স্থির করিয়াছি ।” টা 

অলিদ বলিলেন, “ভ্রাতঃ ! হানিফের বল বিক্রম দেখিয়। ্বদেশের আশা, 

জীবনের আশ। হইতে; একেবারে নৈরাশ, হই নাই, কিন্ত সন্দেহ অনেক ঘটি 

যাছে।” | 
«অরে ভাই ! আমিই ত শিমার উদ্ধার আর তোমার সাহাম্য 

এই ছুই কার্ধ্যের ভার গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি। শিমারের উদ্ধার ত 



অক্টাদশ প্রবাহ । ৯৯ 

এ জীবনে একপ্রকার শেব হইল। এখন তোমার সাহায্য বাকি। 

যাহাহভভক এই সকল অবস্থা লিখিয়! মহারাজ সমীপে কাসেদ প্রেরণ করি, 
উত্তর না পাওয়া পর্য্যস্ত আমরা এই স্থানেই অবস্থিষ্কি করিব, এ স্থানটা 

অতি মনোরম ।” 

উণবিৎশ প্রবাহ 

রাজের পর দিন, দিনের পর রাত্র, আসিয়া, দেখিতে দেখিতে সম্তাহকাল 

অতীত হইয়া গেল। মদ্দিনাঁবাসিরা মহম্মদ হাঁনিফকে, সসৈম্তা আর এক 
সপ্তাহ মদিনায় থাকিতে বিশেষ অনুরোধ করিলেন। হানিফ অনেক ভাবিয়! 

চিন্তিয়া ই]--ন! কিছুই করিলেন না। 

গাজী রহমান বলিলেন, “আপনাদের অনুরোধ অবশ্তই গ্রতিপাল্য, কিন্ত 

জয়নাল উদ্ধরে যতই বিলম্ব-ততই আশঙ্কা, ততই বিপদ--মনে করিতে হইবে। 

এ সময় বিশ্রামের সময় নহে। এক একমুছর্ত এক এক যুগ বলিয়া মনে হুই- 
তেছে। বিশেষ মরিয়ানের মন্ত্রণার অন্ত নাই-_-কোন সময়, এজিদকে কোন 

পথে চাঁলাইয়া) কি অনর্থ ঘটায়, তাহা কে বপিতে পারে? হয়ত সেসময় 

এজিদের প্রাণান্ত যহিত দামক্ক নগর সমভূমি করিলেও সে ছঃখের উপশম 
হইবে না।-সে অনস্ত ছঃখের ইতি হইবেনা। আপনারা প্রবীণ এৰং 

প্রাচীন, যাহা ভাল হয় করুন|” রর 

নাগরিক দল হইতে একজন বলিলেন, “মন্ত্রিবর! আপনার সারগর্ভ 

বচন অবশ্তই আদরণীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু আমরা যে কারণে প্রভৃকে আর 
এক সপ্তাহকাঁল থাকিতে অনুরোধ কয়িতেছ্ি, সে কথা এখন বলিব ন1। সময়ে 

অপ্রকাশ থাকিবে না। জয়নাল আবিদিন, এজিদ পাপাত্মীর বন্দীগৃহ্বন্দী, 

প্রভু হাসেন হোসেনের স্ত্রী পরিবার, নৃরনবী মহন্মদের কন্তা বিৰি 

সালেমা, ইহারাও বন্দী। দ্িবা-রাত্র-প্রহরে-দণ্ডে,পলে, অন্ুপলে, আমাদের 

অন্তরে ষে কথ। জাগিতেছে,--প্রাণ কান্দিতেছে,--তাহাদের ছঃখের কথা শুনিয়! 



১০৩ বিবাদ-সিঙ্ধু ! 

কদর বিদীর্ণ হইতেছে । মনে হইতেছে; মুদি পাখা থাকিত,-মদি মূহুর্ত মণ্যে 

যাইবার কোন উপায় থাকিত,__তবে এখনি যাইয়। দামস্ক নগর আক্রমণ, এবং 
দামস্ক- নরাধন এজিদের প্রাণ বধ করিয়! জয়নাল উদ্ধারের উপায় করিতাম । 

আমরা ভূক্তভোশী, আমাদের পদে পদে আশঙ্কা, পদে পদে নিরাশ । অধিক 

আব কি বলিব, এজিদের আজ্ঞার, ননিয়ীনের মন্ত্রণায়, অলিদের চক্রে, যায়দার 

সাহায্যে, মায়মুলার কৌশলে, মহাখযি হাসেনকে হারাইয়াছি । জেয়াদের ছল- 

নায়, সেই মহাপাপী চির নারধখ জেদাদের প্রবঞ্চনায়, প্রভূ হোসেন, মহাবীর 
কাসেম, এবং আলি আকবার প্রভৃতিকে, দিন! হুইতে চিরবিদাঁর করিয়! 
ছিয়াছি | মন্ত্রিবনল । নদিনার শত শত সমুদ্জল রত্বু, কারবালা প্রাস্তরে রক্তশোতে 

ভাসিয়।গিয়াছে--সে সকল কথা কি আমর] ভুলিয়াছি ? তবে যে কেন বিলম্ব 

করিতেছি_-বলিব। যদি ঈশ্বর সে সময়ের মুখ দেখান তবে বলিব। আমাদের 

শত অনুরোধ; মদ্দিনাবাসী আবাল বদ্ধ, মর নারী, সকলের অনুরোধ, আর 

এক সম্তাহ আপনারা সসৈন্ত মদিনায় অবস্থিতি করুন । সমর হইলে আমরা 

কখনি দামস্কগমনে বাধা দিব না। বরং মনের আনন্দে জয়-জয়রবে জয়নাল 

উদ্ধারে, আপনাদের সঙ্গে স্াত্রা কবিব ।” 

মদিনাবাসীদিগের মত না লইয়া, দামক্খ আক্রমণ করিবেন না, এ কথা 

পুর্ব হইতেই স্রস্থির আছে। সুতরাং গাজী রহমান আর দ্বিরুক্তি করিলেন ন1। 

অন্য অন্য আলাপে, নগরবাসীদিগকে সন্ত করিলেন। সে দিন কাটিয়। 

গেল। নিশাগমনে ঈশ্বর আরাঁধন। করিয়া! সকলেই স্ব স্ব স্থানে নিদ্রাদেৰীর 

নিয়মিত অর্চনায় শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন । 

মহম্মদ হানিফ শয়ন করিয়া আছেন। ঘোর নিজ্তায় অভিভূত । স্বপ্র দেখি- 

তেছেন--নুরনবী মহম্মদ তাহার শিয়রে, দণ্ডায়মান হইয়া বলিতেছেন 

“মহম্মদ হানিফ! জাগ্রত হও, আলম্ত পরিহার,কর * এ সময় তোমার বিশ্রামের 

সময় নহে। তোমার পরিজন -দামস্কে বন্দী, তুমি মদিনায় বিশ্রামস্থুথে 

বিহ্বল । যাও, দামস্কে যাও, ঈশ্বরের নাম করিয়া এখনি যাত্রা কর, জয়নাল 

উদ্ধার ভইবে, কোন চিন্তা নাই । ঈশ্বর তোমার সহায় * মহম্মদ হানিফ যেন, 

স্বপ্রযোগেই প্রভুর পদধূলি মন্তকে গ্রহণ করিলেন, নিজ্রা ভাঙিয়া! গেল,--অঙ্গ 

'শিহুরিয়া উঠিল । ভয়ে ভীত হইয়া গাজী/রহম1নকে ভাকিম়া!, মসহাব কাক! 



রগ 

উনবিংশ প্রনাহ। ১০১ 

ওমর আলী এবং আর আর আত্মীয় স্বজন বন্ধুগণকে জাগাইয়া, স্বপ্ন বিবরণ 

বলিলেন। 

গাজিরহমান বলিলেন, «প্রভুর আদেশ হইয়াছে আর বিলম্ব নাই, 

এখনই যাত্রা,-_এই শুভ সময় । ইহা এখন বুঝিলাম।--সময়ের অর্থ এখন 

বুঝিলাম । আমরা কেবল রাজ নীতি সমর নীতি বিধি, ব্যবস্থা যুক্তি, 

কারণ প্রতি নির্ভর করিয়াই কার্য করি। ভ্রম হইলে ঈশ্বরের দোহাই 

দিয়া রক্ষাপাই। কিন্তু মদিন! বাঁসীরা আমাদের অপেক্ষা সহআাংশে 

শ্রেষ্ঠ ।” আমি সে সময়ে সময়ের অর্গঈ বুঝিতে পারিনাই । ধন্য মদিনা 
ধন্যা তোমার পবিত্রতা | ধন্য তোমার একাগ্রতা । 

মহাম্মদ হানিফ বলিলেন, “রহমান! আমরা বাহিক ব্যবহার, 

বাহিক কারণ দেখিয়াই কার্ধ্যান্থষ্ঠান করি, কিন্ত মদিনা বাসীদিগের 

প্রতিকাধধ্য ঈশ্বরে, নির্ভর, এবং নূরনবী মহান্মদ প্রতি তাহাদের অটল 
ভক্তি-_তাঙ্থার প্রমাণ প্রাচীন কাহিনী । প্রভুর জন্মস্থান, মক্কা নগর 

অধিবাসিরা, প্রভূর কথায় বিশ্বাস, ওআস্থা প্রকাশ করা দূরে থাকুক, 

ৰরং তাহার জীবনের বৈরি হইয়াছিল। এই মদ্রিনা বাসীরাই তাহাকে 

সম্মানের সহিত গ্রহণ করে, এবং ঈশ্বরের সত্যধর্ন এই মদ্দিন! বাসীরাই 
প্রকাশ্টু ভাবে অকপটে গ্রহণ করে। আর অধিক কি বলিব, মদিনা বাসীর 

অন্তর সরল ও প্রেমপূর্ণ। আমি এখনই ষাত্রা করিব, প্রভাতের প্রতী- 
ক্ষার আর থাকিব না ।” 

আজ্ঞা মাত্র ঘোররবে ভেরী বাজিতে লাগিল। সৈম্গণ নিস্তাস্থথ 

পরিহার করিয়া আতঙ্গে জাগিয়া! উঠিল । সাজ সাঁজ রবে চতুর্দিক মহ্থা 

কোলাহল পড়িয়া গেল। সজ্জিত হইতে হইতে প্রভাত্ভীয় উপসন1 সময়ের, 

আহ্বান স্বরে সকলের কর্ণকে, আনন্দিত করিল। মদিনা বাসীর প্রথম 

ডেরীর শব্ধ, পরে উপসনার সুমধুর আহ্বান স্বরে, জাগরিত হইয়া নিয়মিত 
উপসনায় যোগ দিলেন। মহাম্মদ হানিফ, গাজী রহমান, প্রভৃতি এৰং 

সৈম্তাধ্যক্ষগণ, সৈম্তগণ, ঈক্জীত বেশে উপাসনায় দণ্ডায়মান হইয়া একা গ্র- 

চিত্তে, উপামন। সমাধান করিয়! জয়নালের উদ্ধার জন্ত পরম পিতা পরমেশ্বর 

নিকট প্রার্থন করিলেন । 



১০২ বিষাদ-সিন্ধু ! 

নগর ৰাসীর! মহাব্যন্তে হানিফের চতুর্দিকে বেষ্টন করিয়া, জোড় করে 

বলিতে লাগিলেন, “হাজরাত ! গতকল্য আমরা যে, প্রার্থনা করিয়। ছিলাম 

তাহা বোধহয় গ্রাহা হইল ন]1 ?” 

মহাম্মদ হানিফা বিনয় বচনে বলিলেন, “ভ্রাতঃ গণ ! বিগত নিশায় হ্বপ্ন 

যোগে, প্রভূ মহান্মদ আমাকে দামস্কে গমনে আদেশ করিয়াছেন। আব 

আমার সাধ্য নাই যে, এখানে ক্ষণ কালও বিলম্ব করি ।» 

“হাঁজরাত ! আমরা অজ্ঞ, অপরাধ মার্জন1 হউক, এ আদেশের জন্যই 

সপ্তাহ কাল মদিনায় অবস্থিতি জন্য পৃর্বেও প্রার্থন করিয়া! ছিলার্ম, গত- 

কল্যের প্রার্থনাও এ কারশণে- আমরা চির আজ্ঞাবহ দাস ! মার্জন1 করিবেন | 

এখন আমাদের আর কোন কথানাই, আপনিও প্রস্তত হইয়াছেন, আমরাও 

প্রস্তত আছি। আপনি অঙ্থে কষাঘাত করিলেই দেখিবেন, কত লোক 

জয়নাল উদ্ধারে আপনার অনুগামী হয় ।” 

মহম্মদ হানিফ মসন্থাব ৰান্ধ!' গাঁজি রহমান, এবং হানিফের আর 

আর আত্মীয় স্বজন,-_ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় রাজাগণ বীর দর্পে অশ্ব পৃষ্ঠে, ঈশ্বরের 

নাম করিয়! চাপির! বসিলেন। রণ বাদ্য বাজিতে লাগিল, সৈম্তগণ শ্রেণী 

বদ্ধ হুইয়! হানিফের বিজয় ঘোষণ। করিতে করিতে যাত্রা করিল। ধান্ুকি, 

পদাতিক, পতাঁকিগণ, আনন্দ রবে অগ্রে অগ্রে চলিল। 

সপ্তবার হাজরতের পবিত্র রওজা পরিক্রম করিয়া সমস্বরে ঈশ্বরের নাম 

ডাকিয়া জয়নাল উদ্বারে যাত্রা করিলেন। মদিনা! বাসীরাও অস্ত্র 

শাস্ত্রে স্ুসজ্জীত হইয়া মহাঁনন্দে হানিফের জয় ঘোষণ। করিতে করিতে 

সৈম্তদলে মিশিলেন । মারণ ভিন্ন মরণ কথা কাহার মনে নাই। সিংহ 

স্বার পার হইয়া সকলে পুনরায় একস্বরে, ঈশ্বরের নাম সপ্তবার উচ্চারণ 

করিয়! যাইতে লাগিলেন । পথ দর্শক উষ্টারোহী মধুরস্বরে বংশী বাদন 

করিতে করিতে সকলের অগ্রে অগ্রে চলিল। 

দিবা ভাগে গমন-_রাত্রে বিশ্রাম । এই ভাবে কএক দিন যাইতে যাইতে 

একদিন পথদর্শক হ্ল-_-সকলের দৃষ্টির আকর্ষণ জন্ত, ৫5রী বাজাইতে লাগিল। 

সকলেই সমুৎস্থকে, সম্মুখে স্থির নেত্রে দৃষ্টি করিতেই দেখিলেন যে, বহুদুরে, 

শিবিরের উচ্চ চুড়ায় লোহিত নিসান উড়িতেছে। গাজী রহমান সাক্ষেতিক 



উনবিংশ প্রবাহ । ১০৩ 

নিশান উড়াইয়া সকলকে গমনে ক্ষান্ত করিলেন। সকলেই মহাব্যস্ত। 
তত্বান্ুসন্ধানে জানিলেন যে, সম্মুখে সমর নিসান উড়িয়াছে, সবিশেষ 
নাজানিয়! আর অগ্রসর হওয়া! উচিত নহে। 

 মরিয়ান শিবিরেও মরিয়ান ভেরী বাদন ধ্বনী শুনিয়াছেন। 

শিবির বাহিরে আসিয়। যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাহার মুখে অন্য 

কোন কথা সরিলন!, কেবল ব্যতিব্যস্ত ভাবে, অলিদকে জিজ্ঞাশা করিলেন, 

ভ্রাতঃ আবার যে পুর্ব গগনে কি দেখা, যার ? এ কি আগমন £” 

“বর আগমন ?” 

“আর কার ? যার ভয়ে অলিদ কম্পবান--_মরিয়ান অস্থির |”, 

অলিদ বিশেষ লক্ষ করিয়া দেখিয়া! বলিলেন “আর সন্দেহ নাই-__ এক্ষণে 

কি করা ?”, 

« আর কি করা, কিছুদিন বিশ্রাম করিব আশাছিল--ঘটিলন1। 
ক্ষণকাল তিঠিলেই তোমার আমার দশা মিলিয়! মিসিয়! বোধহয় একই 

হইবে। হয়ত কিছু বেশীও হইতে পারে। পুর্ব্ব সঙ্কর ঠিক রাখিব যত 

শীগ্রহ হইতে পারে যাইয়া! নগর রক্ষার উপায় কর! কর্তব্য। নিতান্ত পক্ষে 

চাঁপিয়! পড়ে, দামস্ক নগর নিকটস্থ প্রাস্তরে আবার ডঙ্কা বাজাইয়া_নিশান 

উড়াইয়! ফিরিয়া! দীড়াইব। এখানে আর কিছুই নহে, প্রস্থান_ত্রস্থে-প্রস্থান ।৮ 

উহার যে বিক্রমে আসিতেছে আমরা যে উহাদের অগ্রে দামক্ষে 

যাইতে পারিব তাহাতেও অনেক দনেহ। আপন রাজ্য ছিণ বল, 

যেখানে ধর ধর, সেই খানেই মার মার। এ দেখ উহারও গমনে ক্ষান্ত 

দিয়াছে, নাজানিয়»ঠ বিশেষ তত্ব নাঁলইয়া, কেন অগ্রসর হইবে? 
আমাদের সন্ধাননা লইত্তে লইতে আমরা এস্বান হইতে চলিয়া যাই। 

আর কথ! নাই ভাই। প্রস্থান, শীগ্রহ-_ প্রস্থান করি।” 
তখনই শিবির ভগ্নের আদেশ হইল, লোহিত পতাকা নিচে নামিল। 

মুহূর্ত মধ্যে শিৰির ভগ্ন করিয়। মরিয়ান অলিদ, সৈন্য গণসহ দামস্কাভি মুখে 

বেগে চলিলেন। 

ওদিকে গাঁজিরহুমান মহা! চিস্তায় পড়িয়াছেন। এই নিসান উড়িতে 

উড়িতে কোথায় উড়িয়াগেল ? দেখিভে দেখিতে শিবিরও ভগ্ন হইল।. 



১০৪ বিসাদ-সিন্ধু ! 

লোঁক জনও মরিতে লাগিল। ক্রমেই ইস দৃষ্টি, ক্রমেই দৃষ্টির অগোচর। 

মহম্মদ হান্ফি রহমানকে বলিলেন আর চিস্তা কেন? পুষ্ট দেখাইয়া 

যখন পালাইয়! গেল, তখন আর সন্দেহ কি? পালায়িত ব্যক্তির পরিচয় 

নিশ্রয়োজন-_-আজ এই স্থানেই বিশ্রাম ।৮ 

“তাহাতে ক্ষতিনাই, কিন্ত ৰিশেব সতর্ক ভাবে থাকিতে হইবে। উদ্থারা 

পালাইল বপিয়। নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না, গুপ্ত চর দিগকে কয়েক জন 

চতুর সৈম্ত সহ সন্ধানে পাঠাইতেছি, সন্ধান করিয়। জানিয়া আশুক-- 

উহাত্রাকে ? কেন শিবীর স্থাপন করিয়াছিল ? কেনইব চলিয়াগেল ।, 

“ওত গতবে অলিদের শিবীর নহে? 

“নানা! অলিদের শিবীরের অত যাক জমক কোথা ? 

“তবে কে?” 

“সেইত সন্দেহ এখনই জানিতে পরিব |” 

বিৎশ প্রবাহ । 

শিমার নাই ? আমার চির হিতৈধী শিমার নাই ? মহাঁবীর শিমার 

ইহ জগতে নাই ? হায় ! হায় ! যেবীরের পদভরে কারবালা প্রান্তর 

কাপিয়াছে, অন্ত্রের তেজে রক্ষের শআ্রোত বহিয়াছে, হোসেন শির 

দামস্কে আসিয়াছে, সেবীর নাই? কেন নাই ? কেবধ করিল? 

কে তাহার প্রাণ হরণ করিল ? হায় 1 হায় ! নিমাক হারাম সৈন্ত 

গণ, ষড়যন্ত্র করির। শিমারকে বান্ধিয়া দিল, তাহাতেই এই ঘটিল। 

“কাসেো' ! বল ? কে শিমারকে বধ করিল।” 

কাসেদ জোড় করে বলিতে লাগিল, “বাদ্শ! নামদার ! মহাবীর 

শিমারকে একজনে মারে নাই | পঞ্চদশ রথি মিলিয়া বাণাঘাতে 

শিমারকে মারিয়া ফেলিয়াছে ।” 

“শিখারের হস্তে অস্ত্র ছিল না ?” 

4 ূ 



বিংশ প্রবাহ ১০৫ 

“ঠ্াছায় হন্ত পদ লৌহছদণ্ডে বাধ! ছিল। এ বন্ধন দশা তীবের আঘাতে 

শরীরের মাংস শেষে অস্থি পর্যযস্ত জঙ্জরিভ হইয়া খমলিতে লাগিল, বু. 

 মহাবীরের প্রাণ বাহির হয় নাই, শেষে ঈশ্বরের নাম করিয়া মৃত্যু প্রার্থন। 
করায় মহাবীর-আত্ম। ইহজগত হইতে অনন্ত ধামে চলিক্না গল |” 

এজিম মহা! ক্রোধে বলিলেন, “সেখানে আমার সৈল্তাধ্যক্ষ কেহছিলন। ?" 

“ বাদসালামদার ! টৈন্ত বলিতে আর কেহ নাই । তবে পতাকাধারী, 
ভার বাহি, প্রহরী, জনকতক মাত্র সৈম্ভ উপস্থিত*ছিল |” 

- « আর আর সৈন্ত ?” 
“ আর আর সৈন্ত প্রায়ই হানিফার অস্ত্রে মারা গিয়াছে, যাহার! 

জীবিত ছিল তাহার! প্রাণ ভয়ে, কে কোথায় পালাইয়াছে তাহার 

সন্ধান নাই |” 

“ অপিদ ?” 

“সৈন্যাধ্যক্ষ মহামভি জীবিত আছেন কিন্ত রি 

“ বিস্ত কি ?” 

“ বাদসানামদার ! সকলি পত্রে লিখ। আছে” 

( মহাক্রোধে ) “পত্র শেষে শুনিব, ও তবে অলিদ উপস্থিত থাকিতে 

শিমার উদ্ধার হইলন! ? কিকর্থা ?” 

“তিনি উপস্থিত ছিলেন, এখনও জিবিতই আছেন কিন্ত মরিয়া ধাচিয়াছেন।, 

“হানিফা কি ম্দিনাক যাইতে সাক্ছসি হুইক্সাছে ?” 

“বাদসানামদার ! সেসকল কথ! মুখে বলিতে আমার শরীর রোমাঞ্চিত 

হইতেছে | পত্রেই বিশেষ লিখা আছে ।” 

“না_-আমি পত্র খুলিবনা তোমার মুখেই শুনিব। বল?” 
“ বাদস। নামঙ্দার ! অলিদ পরাস্ত হইয়াছেন ।” 
“ কে পরাস্ত করিল ?” 

“ মহম্মদ হানিফ !”” 

ক. “' কি প্রকারে? রী 

” অলিদ নদিন। গ্রাবেশ পথ বন্দ করিয়াছিলেন, হানিফার দছিত বুদ্ধ 

হয়, আমে কয়েক দিন বুদ্ধ হয়ঃ দিবারাজ বুদ্ধ। শেষ দিবস মলভাব কাকা 

৮৪ 
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বিস্তর, অশ্ববোহীশ সৈম্া লইন্] উপস্থিত; দামস্কসৈন্ত আর টিকিতে পারিল 

না-_রক্তমাখ। হইয়া দলেং ভঁভলে গড়াইতে লাগিল । অশ্ব দপটেই ব1 কত্ত 

জনার প্রাণ বিয্োগ হইল | বাদসা নামদার ॥ এমন বুদ্ধ. কথনও দেখি নাই । 

এমন বীরও কখনও দেখিনাই । অন্ত্রেব 'আঘ।ত-_অশ্বের পদাঘাত সমান 

চলিল। দেখিতে দেখিতে দামক্কসৈন্য তৃথবৎ উড়িয়া! গিয়!, কে কোথায় 

পালাইল তাভাব অস্ত বহিল না। বিপক্ষের! সেনাপতি মহাশষের শিবির'লুট 

পাট করিয়া, মদিনাভিমুখে জ্য ! জয্। রব করিতে করিতে চলিয়। গেল 1” 

“ অলিদ কিছুক্ট করিলেন না 2 রি 

“ তিনি আব কি কবিবেন, অসশ্াব কাক্ধা ধরিয়া, ভাহ র অশ্বকে ল'খি 

মারিয়া মারিয়া ফেলিল। তাহাকে শুন্তে উঠাইয়া এক আছাড়েই মঙ্ারথীর 

প্রাণ বাহির করিবে কথা-_হানিকাপ অন্থরোধে অলিদের প্রাণ রক্ষা হইয়াছে । 
কিন্ত মসহাব কাক্কা ছাড়িবার পাত্র ন্ এমনি সজোরে অলিদ মহামতিকে 
ফেলিয়া দিয়াছিলেন থে অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত অচেতন অবস্থায় থাকিয়! শেষে 
উঠিতে পড়িতে, পালাইয়। প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন |» 

“ মসহাব কান্কা কে?” 

“ ভিনিউ  মহারথী শিমার কে ধরিয়া লইয়া 
“ ভাহা ভ শুনিয়াছি অলিদ বাচিস| গিযাও আর কিছুই করিলেন না?” 
“ মহারাজ ' পালাঠিত, হারি, আন্তঙ্কিত, নিজ্রাবেশে কাক্কারূপে 

চনমকিভ, তিনি কি আর তাহার সন্বুখে দাড়াইতে পাবেন্ ?”” 

“ মনিয়ান বোধ তয় অলিঘেন সাভাব্য করিতে পারে নাই ?” 

“ভ্িশি আর কি সাহায্য করিবেন, বাদসা নামদার ! মহাম্মদ হানিফ, 

এদিকে সর্বংস্বাস্ত করিয়া মদিনায় প্রবেশ করিলে, অলিদ মহামতি 

দামস্কাভিমুখে যাত্রা করিল, এদিকে মস্ত্রি মভোদয় ও দানস্ক হইতে 

নদ্দিনাভিমুখে যাত্রা করেন, পথি মধ্যে উভয়ের দেখা । এইক্ষণ তাহারা 

সেই সংযোগ স্তানে শিবির নিন্মাণ করিয়া শিশ্রামে আছেন। আমি সেই 

ংযোগ স্থান হইতে মন্ত্রী প্রবরের পত্র লইগ্রা আসিয়্াছি । তাহার! ' 
গোঁপণান্থসন্ধানে জানিতে পরিয়ছেন যে, মহালদ হানিফ শীপ্রই দানস্ক 
নগর আক্রমণ করিবেন |”, 

০০ শট ৭ 
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এজিদ রোষে অধীর হইয়া বলিলেন। প্তাহারা শুনিতে পারেন ? 

তাহার] হারিতে পারেন ? তাহারা ভাশিদ নামে, কাপিতে পারেন) তাহার! 

বিশ্রাম করিতেও পারেন? দাঁমস্ক নগর মানুষের আক্রমণ ঝরার সাধ্য 
আছে ? এই নগরে শক্র প্রবেশের ক্ষমতা স্বাছে? এই ছভেদ্য প্রাচীর, পঞ্চ 
বিংশতি €লীহদ্বার, ষষ্টা সেতু, অশীতি পরিখা, পঞ্চ স্তর গুপ্তকুপ, এজিদ 

জীবিত, ইহাতে হানিফার পীত'* আদিলেও এনগরে প্রবেশ করিতে, 

পারিবে না । ষাও কাসেদ এখন বাও। মরিয়ানকে গ্িয়াবল যে, আমি 

স্বয়ং বুদ্ধ আরসতেছি। দেখি নদিন1! আক্রমণ করিভে পারি কিন! ? 

দেখি মদিনার সিংহাসনে বসিতে পাতি কিনা? দেখি আমার হস্তে 

হানিফ বন্দী হয় কি না? দেখি এই তরবারীতে মসহাব কাক্কার শির ধরায় 

গড়াগড়ী যার কি ন1? যাও তোমার পত্র তুমি ফিরাইর। লইরা যাও-_-বাহা 

বলিতে বলিলাম মুখে বলিও।” ক্রোধে অধীর হইয়া মরিয়ানের পত্র দুরে 

নিক্ষেপ করিলেন, কাসেদ পত্র লইয়া! ভরে কাপিতে কাপিতে চলিয়াগেল ॥ 

এজিদ বিশ্রাম গ্রহ হইতে বহির্গত হইয়া আদেশ করিলেন যে, “যত 

'সৈন্ত এই ক্ষণে নগরে উপস্থিত জাছে, জ্মুদার় প্রস্তুত হও-_সামান্ত প্রহরী 

মাত্র রাজ পুরী রক্ষা করিবে, সৈম্ত নামে নগর মধ্যে কেহ থাকিতে পরিবে না, 

সকলকেই আমার সহিত মদ্দিন! আক্রমণে যাইতে হইবে-হানিফার বধ 

সাধনে যাইতে হইবে । বাজাও ডঙ্কা, বাজাও ভেরী, আন. অশ্ব, আন 

উদ্ন এখনি যাত্রা করিব।” 

আমাত্য গণ ধাহার1 উপস্থিত ছিলেন, তাহার যুদ্ধে বিরত করিতে 

অনেক কথা বলিলেন, কাহারও কথাই এজিদের নিকট স্থান*্পাইল না__ 

কর্ণে ভাল লাগিল না, পরিশেষে বৃদ্ধ মন্ত্র হামান্ বলিতে লাগিলেন। 

এত দ্বিন পরে বুদ্ধ সচিব তাজ নিতান্ত বাধ্য হইয়া স্থির ভাবে বলিতে 
লাগিলেন-_ " 

“মহারাজ !__আমি বুদ্ধ হইরাছি, বয়স দোষে, আমার বুদ্ধির ভ্রম জম্মি- 
যাছে, বিবেচনায় দোষ ঘটিয়াছে, ছুর চিস্তাতেও অপাবগ হইয়াছি। ইহা 

আমিও স্বীকার করি। কিন্ত মহাবাজ 1 এই হদ্ধ, অংপনার পিততাঁক চির 

হিতৈষি মন্ত্রি। আপনার হিটিবি-দামফ জোস হিটতিহী; এই দামক্ক' 
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রাজ্য পুর্বে বাহার করতলে ছিল, ন্যায়ের অনুরোধে উচিত বলিতে 

এই বুদ্ধ কখনই তাহার নিকট সঙ্কোচিত হয় নাই, তাঙ্কারপর আপনার 
পিতার রাজত্য কালেও এই বুদ্ধ সর্ব প্রধান মন্ত্রিরি আসন প্রাপ্ত হইয়! 
ন্যায্য কথা বলিতে কখনই ভীত হয়নাই । মহারাজের রাজত্ব সময়েও 

আমি আমার কর্তব্য কার্ষে কখনই ক্রটী করি নাই। কিস্ত সেকাল আর 

একাল অনেক ভিন্ন £ পুর্বে মন্ত্রনায় বিচার হইত তর্কে মীমাংসা! হইত। 
ভ্রম কাহার না আছে ? ভূপতির ভ্রম হইলেও তিনি ভ্রম স্বীকার করিতেন, 
অমাত্য-গণের ভ্রম হইলে তাভারাঁও ভ্রম শ্বীকার করিতেন । এখন সে 

কাল নাই, সে মন্ত্রণাও নাই, সে মীমাংসাও নাই । ন্যায্য হউক, অন্ঠায্য 

হউক, স্তায় হউক, অন্তায় হউক, স্বস্ব মত প্রবল করিতে সকলেই ব্যস্ত 
সকলেই চোষ্টত। বিশেষ অপরিপকক মস্তি্ক নিকট আমরা এক প্রকার 

বাতুল বলিয়াই সাব্যস্ত হইয়াছি। মহারাজ! মনেহয়? হাসেনের বিষ 

পানের পর এ নির্বোধ বৃদ্ধ কি বলিয়াছিল ? সেই প্রকাশ্ত দরবারে এই 

বৃদ্ধ কি বলিয়াছিল? নবীন বয়সে, নূতন সিংহাসনে বসিয়া, কূষ্*কেশ 

সংবুক্ত অপরিপন্ক মস্তিফের মন্ত্রণাতেই মত দ্িলেন। স্্টু অদূর-দরশা, 
ভাবি ভ্ঞান-শৃহ্য,মজ্জারই বেশী আদর করিলেন । সে সম্পূর্ণ ঠীম উ্ঁযংঅসার 
বাক্য, মনের বিরাগে সারগর্ভ উপদেশ ভ্তায় বিবেচনা করিয়া ভাহারই 

পোষকতা করিলেন। আমরা অপুচ্ছ ও তুচ্ছ হইলাম | -্বালকেই বালকের 

বুদ্ধির প্রশংসা করে, বুবাই যুবার নিকট আদর পায়। আপনি রাজা, 

আমি বয়সে মহ] প্রাচীন হইলেও আনার মাথার মণি । এই বুদ্ধ সম্বন্ধে 

সেই একদিন আমার মত প্রকাশ করিয়াছি, আর আজ রাজ্যের 

দুরবস্থা, ভবিষ্যতে বিপদ আশঙ্কা, দেখিয়া বলিতে বাধ্য কইয়াছি । মহারাজ ! 

বদ্ধ মন্ত্রির অপরাধ মাব্জনা হউক । একবার ভাবিয়। দেখুন দেখি, 

যেকারণে বুদ্ধ, যে কারণে দানস্ক রাজে;র এই শোচনীয় দশা, সে কারণের 

পরীক্ষা ত অগ্রেই হইয়াছিল? যে আমার নয় আমি তাহার কেন 

হইব। এ কথা সকলেরই বুঝা! উচিত। এক জিনিসের ছইটা গ্রাহক 

হইলে, পরস্পর শত্র ভাব, হিংসার ভাব স্বভাবতই যে উপস্থিত হয়, ইহা 

মমি অস্বীকার করি না! তবে যাহার হৃদয় আছে, মতব্যত্থ ছআছে, 



নে 

বিংশ প্রবাছ। ১৪৯ 

সে সেধিবে ভ্রমেও আর লক্ষ্যকরে না তাহাঁও জানি । যাহার অসহা হয়, 

সে হিতাহিতজ্ঞান শৃন্ত হইয়া যাহ ইচ্ছ! তাহাই করিয়া বসে।--করিতে 

পারে--কারণ যৌবন কাল বড়ই বিষম কাল। সে কালের অনেক 

দোষ মাঞ্জনীয়। তবে যে হৃদয়ে শক্তি আছে, যে মনে বল আছে, ভাহার 
কথা ম্বতন্ত্র। শক্র পরিবারে সন্ত কি? তাহার সন্তান-সন্ততি পরিজনে 
হিংস। কি? মহারাজ! হোসেন শির দামস্কে কেন আসিল? হোসেন 

পরিবার দ্রামস্ক কারাগারে ৰন্দী কেন? ইহার কি কোন উত্তর আছে ?-_ 
বিধির* ঘটন?, অদৃষ্টের লিখা! খণ্ডাইতে কাহারও সাধ্য নাই। মহারাজ ! 
এখনও উপায় আছে। এখনও রক্ষার পন্থা! আছে। আপনি ক্ষাস্ত হউন। 

রাজ্য বিস্তারে আমার অমত নাই, কিন্ত-_-তাহার জন্ত সময় আর স্থযোগের 
অপেক্ষা করে। চতুর্দিকে যে আগুণ জবলিয়াছে, আপনি তাহা সহজে নির্বাণ 
করিতে পারিবেন না',প্রক্কতি ন্যায্যের সহায়, অন্তায্যের বৈরী । মন্ত্রিবর মরিয়াঁন 
এখন !নিজভ্রম স্বীকার করিয়া দামস্ক রাজ্য রক্ষা] হেতু জয়নাল আবি- 
দিনকে কারামুক্তি করিতে মন্ত্রণা দিতেছেন। সে সম্বন্ধে মহারাজ যখন 

আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, আমি তাহার সছৃত্তর করিব। তবে সামান্ত 

ভাবে একটু বলিয়া রাখি যে, হানিফার সে জলস্ত রোষাগ্রি সহজে নির্বাণ 
হইবার নহে। আপনি যে আজ স্বয়ং যুদ্ধে অগ্রসর হইতেছেন সেই সম্বন্ধে 
আমার কএকটা কথা আছে।--প্রথম আপনি কোথায় বুদ্ধে যাইতেছেন ? 

যদি বলেন মদিন]__আমি বলিতেছি মদ্দিনায় যাইবার আর ক্ষমতা নাই। 

শিমার হত, অলিদ পরাস্ত, মরিয়ান ভয়ে কম্পিত, এ অবস্থায় মদিন। 

আক্রমণ কর! দূরে থাকুক মদ্দিনার প্রান্ত সীমাতেও প্রবেশ করিতে পারি- 
বেননা। ধন বল আর বাহুবলেই রাজার বল, ক্রমাগত যুদ্ধে ধন ভাণ্ডার 
প্রায় শুন্ত হইল। বাহুবল এখন নাই বলিলেও হয়। শিমার সহিত শিমা- 
রের সৈম্তও গিয়াছে,-ওতবে অলিদ সৈম্ধ সামাস্ত হারাইর1 প্রাণে প্রাণে 

বাচিয়া আছেন মাত্র।--এখন একমাত্র সম্পূর্ণরূপে জীবিত মরিয়ান, রাজ্য 

রক্ষার জন্যও সৈন্কের প্রয়োজন- আজ যে আদেশ প্রচার হইয়াছে তাহাতে 

রাজ্যরক্ষার আর কোন উপায় দেখিতেছি না। কারণ শত্রর নানা পথ। 

শত্রর সন্ধান অব্যর্থ । মহারাজ এ দিকে যুদ্ধ যা করিবেন, অন্ত পথে শক 
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আসিয়। যদি নগর আব্র'ঘণ করে তখন কে রক্ষা করিবে? সে অস্ত্র সম্মুখে 

বক্ষ পাতিয়। কে পণ্ডায়মান হইবে? আমি মহারাজের গমনে বাধা দিতে- 

ছিনা। আপনারই রাজ্য আপনারই সিংহাসন, আপনিই বক্ষ! করি- 

বেন। আমার যাহা বলিবার বলিলাম-_গ্রাহা করা না করা মহারাজের 

ইচ্ছা__” 

এজিদ মন্ত্রিবর হামানের কথা মন সংযোগে শুনিলেন কিস্ত-__তাহার 

চির হিংসা পুর্ণ হৃদয়কে স্ব বসে আনিতে পারিলেন না । দুনিবার ক্রোধ দ্বাদশ 

প্রকার হিংসার জীয়স্ত যুন্তি ধারণ করিয়া তাহার হৃদয় অধিকার করিয়। বসিল। 

লোহিত-লোচনে ক্রোধযুক্ত স্বরে বলিলেন, “তুমি মাবিয়ার মন্ত্রি-আমার 

সহিত তোমার কোন্ “তেই এক্য নাই-__হইবেও ন1। অনেক সময় আমাকে 

তুমি মনঃকষ্ট দিরাছ। আমি তোমার মুখ দেখিতে ইচ্ছা করি না| তুঁনি 

দুর. হছও-_আনার সম্মুখ হইতে দুর্ন হও। কে আছ এই বুদ্ধ পাগলকে রাজ- 
পুরী হইতে বাহির করিয়া কারাগারে আবদ্ধ কর। যাহার কোন জ্ঞান 

নাহ তাহার উপবুক্ স্থান মশান-__বা শ্শান | বাও বুদ্ধিমান, বাও, তোমার 

পরিপক্ক মন্তক লইয়া! জীবনের অবশিষ্ট অংশ কারাগারে বান কর। রাজ 

প্রাসাদে ভোমার আর স্তান নাই। 5 

আভ্ানাত্। গ্রহরীগণ বৃদ্ধ সচিবকে লইয়া! চপিল | মন্ত্রিবর যাইবার 

সময়েও বলিলেন। “মহারাজ! রাজ আজ্ঞা শিরোধাধ্য ! আমি এখন 

বলিতেছি, আপনার এবং দামঙ্ক রাজ্যেব হিতের জন্য ।এখনও বলিভেছি, 

আপনি স্বয়ং বুদ্ধে যাবেন না। মরিয়ানের সংবাদ না পহয়া কখনই নগর 

পরিত্যাগ করিবেন না 1” 

এজিদ 1! নহাক্রোধে বলিলেন, “আমি এখনই খুদ্ধে যাইব। কোথায়? 

ওমর কোথা? হাসেম কোথাস্স? অসবাস্তে, সৈম্ভাধ্যক্ষাণ উপস্থিত 

হইলেন। পুনরায় এজিদ বলিলেন । অদিদ্1 আক্রদণে হানিকার, বধসাধনে, 

আনার সহিত এখনই সসৈন্তে যাত্রা করিতে হইবে। প্রধান সৈল্াধ্ঙগ 

পদে আজ ওসর বরিত হহলেন। যাও প্রস্তৃত হও, মুত সৈন্ নগরে আছে 

তাহাদিগকে লইক়ণ প্রস্তুত হও 1৮ 
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_ স্থতাষণের দহন-_-আশা, ধরণীব জল শোষণ আশা, ভিখারীয় অর্থলাভ 

াশা, চক্ষরর দশনআশ।, গাভীর তৃণভক্ষণ-আশা, ধনীৰব ধনবুদ্ধি-আশা, 

প্রদিকেহ প্রেমের আশা, সযাটের রাজ্য বিস্তার আশাব যেমন নিরুত্তি 

নাই,__তিপ্সা পুণ পাপ জদয়ের ডুরাশারও ইতি নাই । ঘতই কার্প সিদ্ধি, 

ততই* বাশার শ্ারদ্ধি। জরনাবের রূপদাধুরী, হঠাৎ এজিদ-চক্ষে পড়িল, 
অন্তন্ে ডুরাশার সঞ্চার হইল। স্বামী জীবিত, জয়নাবের স্বামী আবদূল 

জববার জীবিত, অত্যাচার, বল প্রকাশেও মারিয়ার নিতান্ত অমত. অথচ জয়- 

নাব-ন্বত্র লাভের আশা। কি ত্রাশ! 1! সে কার্ধ্যও সিদ্ধ হইল, কিন্ত আশার 

হতি হুইল না। সেরত্ব খচিত, জীবিত পুণ্পহার, দৈবনিবন্ধনে যে ক 

শোভা করিল-ত্ৃদয় শীতল করিল--সেই কণ্টক, এজিদ চক্ষে হাসেন বিষম 

কণ্টক বোধ হইল। তাহার জীবন অস্ত করিতে পারিলেই, আশা পুর্ণ হয় । 
তাহাও ঘটিল ; কিন্ত আশার ইতি হইল না। যাহার আশ্রর গ্রহণ করিয়াছে, 

তাহার জীবন প্রদীপ নির্বাণ না করিলে, মনের আশ! কখনই পুর্ণ হইবে 

ন1।__ঘটন1 ক্রমে, কারবাল। প্রান্তরে প্রভাত হইতে সন্ধ্য! পর্য্যন্ত রক্কের 

আোত বহিয়া! তাহাও ঘটিয1! গেল। সৈন্ সামাস্ত, প্রহরী পরিবোষ্টতা হইয়। 

সে মহা নূল্য রত্ন দামস্ক নগরে আসিল, তত্রাচ আশাব ইতি হইল না। 

বদ্ধ মন্ত্রি, হামান। কথার ছলে বপিয়াছেন “ যে আনার নয় আমি 

তাহার কেন হইব + এ নিদারণ বচন কি আঘাতিত হৃদয় মীত্রেরই মহৌ- 

যধ ?--“ন1”--॥ রূপজ মোহ,২_যে হৃদয়কে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া 

বসিয়াছে, সে হৃদয় যথার্থ মান্ৰ জদয় হইলেও সময়ে সময়ে পশুভাবে পরিণত 

হর। প্রথম কথাতেই জয়নাবের, মনের ভাব এজিদ অনেক জানিতে পারিয়া- 

ছেন, স্ুুতীক্ষ ছুরিকাও দেখিরাছেন, সে অস্ত্র যে তাহার বক্ষে বসিবে না, 

যাহার অস্ত্র, তাহারই ধক্ষ,--তাহাঁরই শোণিত,--কিন্ত বিনা আঘাতে, বিন! 

রক্পাতে, তাহার হৃদয়ের রক্ত আজীবন পর্য্যস্ত শরীরের প্রতি লোমকুপ 

হইতে থে অদৃশ্তভাবে, ঝরিতে থাকিবে তাহাঁও তিনি বুঝিয়াছিলেন। তবে 
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আশা ?--আছে। কুককিনী,এজিদের কাণে কএকটি কথার "তান 

দিক্বাছে। তাহাতেই এজিদের অন্তরে এই কথ।--“একি কথা ? কমলে 

গঠিত কোমল শরীরের হৃদয় কি পাষাণ কোমল হস্তে লৌহ অস্ত্রঃ 

কমল অক্ষিতে বজ্জ দৃষ্টি? কমল বদনে কর্কশ ভাষা? কোমল প্রাণে 

কঠিন ভাব? অসম্ভব! অসম্ভব! সম্পূর্ণ অসম্ভব । এবং বিপরীত! 

অবশ্তই কারণ আছে । জয়নাল, হানিফ! প্রভৃতি জীবিত । সেই কি মুল 
কারণ? নিশ্চয় 1 নিশ্চষ় তাহার1,--ভব ধাম হইতে সরিলে, ও বিপরীত ভাব 

কখনই থাকিবে না। নিশ্চয়! নিশ্চয়! ! নিশ্চয়, সে সময়,--০স পন্ম চক্ষু 

পুত্তলিতে ; এজিদের__-ছায়া-_-ভিন্ন আর কোন ছায়া বসিবে না। সে হদয়ে 

সদ! সর্ধদ। এজিদরূপ ব্যতিত আর কোনবধপ জাগিবে ন!। নিশ্চয়ই কমলে কমল 

মিশিয়া-কোমল ভাব ধারণ করিবে । আপাদ মস্তক, অন্তরে হদরে, প্রাণে 

শরীরে, উত্তপ্তবিহীন, সবকোমল বিজলী--ছটা-_-বেগে খেলিতে থাকিবে । 

ছুরাশ! ! ছুরাশা ! ! 

কুহকিনী আশার এই ছলনায় এজিদকাহারও কথায় কর্ণপাত করিলেন না। 

হুন্দৃভী বাজাইয়া, লোহিত নিসান উড়াইয়াঃ যাত্র! করিলেন । ওমর হাসেম 

আবছুলা জেয়াদ প্রভৃতি পদাতিক অশ্বা-রোহী সৈম্ত সহ মহারাজের 

পশ্চাৎ-বন্তী হইলেন। গুগুচর, সন্ধানিরা কেহ প্রকাশ্তে কেহ ছগ্মবেশে 

সকলের আশ্রে অগ্রে নানা সন্ধানে নান! পথে ছুটিল। বেখানে যাহা 
শুনিতেছে, দেখিতেছে, মুহূর্তে মুহূর্তে আসিয়। জানাইয়! যাইতেছে । 

একজন আসিয়া বলিল, “বাদস। নামদারের জয় হউক! কতগুলি সৈন্ত 

নগরাভিমুখে আসিভেছে।” এজিদের মুখভাব কিঞ্চিৎ মলিন হইল । 

কিছুক্ষণ পরে আর এক জন আসিয়া বলিল, “আমি বিশেষ লক্ষ করিয়। 

দেখিয়াছি তাহার! দামস্কের সৈন্য |” 

এজিদ মহা! সত্তষ্ট হইয়! সংবাদ বাঁহকে বিশেষ পুরস্কৃত করিতে আদেশ 
দিয়! বিজয় ৰবাজন! বাজাইতে আক্তা করিলেন। 

টি পরে সংবাদ আসিল, “বাদস! নামদার ! প্রধান মন্ত্রি মবিক়াদ 

বং প্রধান সৈন্াধ্যক্ষ আসিতেছেন ।” 

2৮ মহ্িল্লাসের সহিত বলিতে লাগিলেন। ওমর! জেদ্গাদ, শীর্ত 
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আইস বিজয়ী বীর-দ্বধ়কে আদরে সম্ভা্ণ করিয়া গ্রহ করি। 
কিস্নাতায় 'সান্গ অশ্বে আবোহণ করিধাছিলাম। যে, হানিফার নামে 
জগত কম্পিভ সেই হানিক্ষা বন্দী-ভানে, কি জীবন শুন্ত দেহে, কি খঙ্ডিত 

শিরে, দ্ামন্কে আনীত হইতেছে । ধন্য বীর নরিয়ান। কিছু না করিয়! 
আর দানঙ্কে ফিরিয়া আসিতেছে না। ধন্ত মরিরান 1, 

খণ্ডিত হউক আর অখণ্ডিত হউক হানিফার মস্তক বন্দী গৃহের সম্মুখে 
লট্কাইয়া দ্িব। জয়নাল শির৪ আগামী হল্য এ স্থানে বর্ধার-অগ্রে 
স্থাপিতপ্করিব। দেখিবেআকাশ, দেখিবেস্্স্য, দেখিবে জগত, দেখিৰে 

দামস্কের নর নারী-_দেখিবে জয়নাব,এজিদের ক্ষমত] 1৮ 

খত্তই অগ্রসর হইতেছেন ততই আশার ছলনার মোহিত হইতেছেন, এখন 
মর্দিনার রাজ। কে? মরিয়ান কে উভয় রাজ্যে মন্ত্রিত্ব পদে অভিষেক 

করিব, আর আজ আমার নিকট বাহ চাহিবে তাহাই দান করিব। বিজয়ী 
সেনাগণ কে বিশেষ ক্ধূপে পুরস্কত করিব । এসকল সৈন্তগণ কেও পুরস্কভ 

করিব। কাহাকেশ বঞ্চিত করিব ন।। 

এজিদ আশার প্রপঞ্চে পড়িয়া যাহ কিছু বলিতেছেন, তাহাতে হাসিবার 

কথা নাই। কারণ আশা, আর ভ্রম, এই ছুয়েই মানুষের পরিচয়। আমরা 

ভবিষ্যতে অন্ধ নাহইলে, কখনই ভ্রম কুপে ডুৰখিভাম না। আশার প্রপঞ্চে 

ভুলিতাম না। এবং স্থখ ছঃখের বিভিন্রতাও বুঝিতাম না। ঢদেষে কি 

ঘটিত, কি হইত ঈশ্বরই জানেন। 

মরিয়ান, ওতবে অলিদ সহ দামস্কা-ভিমুখে আসিতেছেন, এজিদ ও ম্হ 

হর্ষে সৈম্তগণ্রসহ, বিজন্নী বীরদ্বয়ের অভ্যর্থনা হেতু অগ্রসর হইতেছেন । মরি- 
প্লান কখনই পরাস্ত হইবে না । মরিয়া'ন পুষ্ট দেখাইয়া কখনই পাল!ইবে না। 

কাধ্য উদ্ধার নাকগ্য়াও দামাস্ক আসিবে না॥ এই দৃঢ় বিশ্বাস__-এই এজিণের 

দু বিশ্বাস। তাহাতেই এত আশা । অন্ন সময় মধ্যেই পরণ্পর দেখ! সাক্ষাত 
হইল । এজিদ বিজয় বাঁঞজন! বাজাইয়! বিজয় নিশান উড়াইয়া উপস্থিত হইলেন। 

মরিয়ানের অন্তরে আঘাঙ্লাগিতে লাগিল, মান মুখ আরও মলিন হইল । 

এজিদ অন্ুমানেই বুঝিলেন, অনঙ্গলের লক্ষণ, কি বলিয়া কি জিজ্ঞাসা 

করিবেন। কু কথা কু সংবাদ যতক্ষণ চাঁপা থাকে ভতক্ষণই ম্ল। মন্ত্র 

৯৫ 
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বরের গলায় বত্তুহাব পর।ইবার কথা, বিপ্রীত চিস্তায় চাপ! পড়িয়া গেল। 

বিজর বাজন। স্বভাবতই বন্দ হইল, মরিয়ানের মুখে কি কথা অগ্রে বাহির 
হইবে-_ তাহাই শুনিতে এজিদেব আগ্রহ জন্মিল। 

মরিয়ান নতশিরে অভিবাদন করিয়। নসর ভাবে বলিলেন, “মহারাজ ! আর 

অগ্রসর হইবেন না। শত্র দল আগত ।” 

“ততোমাদের আকারে প্রকাবে অনেক বুঝিয়াছি, বিস্ত বার বার পশ্চাঁত 

দিকে সভয়ে কি দেখিভেছ %, 

মরিয়ান মনে মনে বলিলেন--যাঙহ্া আপনার দেখিবার বাকি আছে। 

(প্রকাম্তে ) “মহারাজ ! আর কিছু নহে__সেই চাদ তারা সংযুক্ত নিশানের 

অগ্রভাগ দেখিতেছি । বেশী বিলম্ব নাই, তাহারা যে ভাবে আসিতেছে 

তাহাতে কোনরূপ সাজ সঙ্জ। করিয়া আত্ম রক্ষার অন্ত কোন নূতন উপায়, 

কি, নগর রক্ষার কোনরূপ .স্ু বন্দোবস্ত করিতে আর সময় নাই। যাহ! 

সংগ্রহ আছে ইহাই সম্বল, ইহার প্রতিই নির্ভর । 

“হানিফা কি এত নিকটবত্তী ?” 

“সে কথা আর মুখে কি বলিব, কান পাতিয়! শুনুন, কিসের শব্দ 

শুনাযায়।+ 

“হাঁ কিছু কিছু ওনিতেছি। কোন কোন সময়ে আকাশে যে মেঘ 

গর্জন শুনিতে পাওয়া যায় বোধ হয় বহুদূরে সেই ঘন ঘনাবলি বিজলী 
সহিত খেল। করিতেছে ।» 

“মহারাজ ও ঘন ঘটা নহে, বিছ্যতের আভাও নহে, দামামার শব্দ 

নাকারার গুড়গুড়ি, ডঙ্কার কর্ণভেদী ধ্বনী, আর অস্ত্রের চাঁকচৈক্য 1 

“এজিদ আরও মননিবেশ করিলেন, স্থিরভাবে অশ্ব বলগ। ধরিয়! 

কাণ পাতিয়া শুনিতে লাগিলেন, স্পষ্টতঃ ভেরীর ভীষণ নাদ, নাঝার!র 

খরতর আওয়াজ, শিক্ষার ঘোর রোল, ক্রমেই নিকটবর্তী । বাজন! শুনিতে 

শুনিতেঃ দেখিতে পাইলেন। মহম্মপীয় নিশান দণ্ডের অগ্রভাগ, সজ্জিত 

পতাকায় জাতীয় চিহ্ন, আরোহী এবং পদাতিক সৈম্ভগণের হস্তস্থিত বর্ষা 

ফলকের চাকচকা, ক্ফা্তি বিশিষ্ট তেজিয়ান অশ্খের পদ-চালন। এজিদ 

সদর্পেতে বলিলেন? পষাঙ্কাব জন্ত আমাকে বন্ধদৃূব পাইতে হইত, ঘটনা ক্রমে 



একবিংশ প্রবাহ । ১৯৫ 

নিকটেই পাইলাম। চিত্তা কি? মরিয়ান এত আসঙ্ক। কি? চালাও অশ্ব 

এখনি আক্রমণ করিব।" 

“মহারাজ! আমর1 সর্ধ-বলে বলিয়ান ন] হইয়া এসময়ে আর আক্রমণ 

করিব না। আমাদের বহুতর সৈম্ত মহম্মদ হানিফার হস্তে মারা গিয়াছে 

সৈম্ত-বল বৃদ্ধি না করিয়া আর আক্রমণের নামও মুখে আনিবেন না। 
আত্ম রক্ষ1, নগর রক্ষা এই ছুইটীর প্রতিই বিশেষ লক্ষ্য করিয়া কার্ধয 

করিতে হইবে। বিশেষ ইহাতে আমার আর একটা উদ্দেন্ত সফল হইবে ।” 

“কি উদ্দেশ্য সকল হইবে ?, 

“মহারাজ ! কারবালা! প্রাস্তরে হোসেন যেমন জল বিহনে সারা 

হইয়াছিল, দামস্ক প্রান্তরে হানিফ! অন বিহনে সব্বই-স্বান্ত হইবে । এ রাজ্যে 

কে তাহাদের আহার যোগাইবে ? কে তাস্থাদের সাহায্য করিবে ? আমরা 

আক্রমণের নামও করিব না, উহারাই আক্রমণ করুক, আক্রমণ ইচ্ছ। না 

হয় শিবির নি্দাণ করিয়া বসিয়া থাকুক, অগ্রে কিছুই বলিব না । যতর্দিন 

বসিয়া থাকিবে ততই আমার্দের মঙ্গল। অন্নের অনাটন পড় ক, ক্রমে স্বাস্থ্য 

ভঙ্গ হউক, সময় পাইলেই আমরা মনমত প্রস্তুত হইতে পারিব।-_সেসময় 

বিষম বিক্রমে আক্রমণ করিব ।” 

এজিদ অনেক্ষণ চিস্তা করিয়া সপ্মত হইগেন- আক্রমণ জন্য আর অগ্রসর 

হইলেন না ।-_অন্ত চিন্তায় মন দিলেন । 

ওদিকে গাজী রহমান আপন স্ববিধ! মত স্থানে শিবিব নিম্মাণের আদেশ 

দিয় গমনে ক্ষান্ত হইলেন। মাহাম্মদ হানিফ, মসগাবকাক। প্রভৃতিও 
গাজী রহমানের নিদৃষ্ট স্থান মনোনীত করির! অশ্ব হইতে অব্রতরণ করি- 
লেন। সৈন্য সামাস্ত, অশ্ব, উদ্ী, ইত্যাদি ক্রমে আসিয়া! জুটিতে লাগিল। 

বাস উপযোগী বন্ত্রাবাস নিম্মাণ হইতে আরম্ভ হহল। গাজী রহমানের 

আদেশে দক্ষিণ বামে সম্মুথে সীম। নির্দিষ্ট করিয়া তখনি সামরিক নিসান 

উড়িতে লাগিল; মরিয়ানের চিস্তা বিফল হইল। সমর ক্ষেত্র, উভষ দলের 

সম্মুখ ক্ষেত্র-এজিদ গ্রাক্ষেও যুদ্ধ-নিসান উড়িল। শিবির নিশ্মীণেও টা 

হইল ন1।-_ প্রভাতে যুদ্ধ । 



ঘাবিৎশ প্রবাহ । 

নিশার অবসাঁন না! হইভেই উভয় দলে রণবাদ্য বাজিতে লাগিল। এক 

পক্ষ হানিফা প্রাণ বিনাশ, অপর পঞ্চ এজিদের পরমাযু শেষ, ছুই দলে ঢু 

প্রকার আশা । দামস্কন্গরবাঁপীরা কে কোন পক্ষের হিতৈধী তাহ! সহজে 

বুঝিবার সাধ্য নাই। কারণ মহম্মদ হাঁনিফার সাপক্ষে কেহ কোন কথ 
বলিলে, জয়নাল আবিদ্দিন ভন্য কেহ ছঃখ করিলে, রাজ ভ্রোহী মধ্যে গণ্য হয়, 

কোতয়ালের হস্তে প্রাণ যাঁয়-_-এ অবস্থায় সকলেই সন্তূষ্ট১ সকলেই আনন্দিত । 
কেহ দূরে, কেহ অদূরে, কেহ নগর প্রাচীরে, কেহ কেহ উচ্চ বৃক্ষোপরী 

থাকিয়া, উভয় দলের বৃদ্ধ দেখিবার প্রয়াসি হইলেন । মহুম্মদন্থানি- 

ফার পক্ষ হইতে জটৈনৈকৈ আম্বাজী সৈন্ত বুদ্ধার্থে রণ প্রাঙ্গনে আসিয়া 

দণ্ডায়মান হইলেন। প্রতি যোধ ন1 পাঠাইয়া উপায় নাই। মরিয়ান 
বাধ্য হইয়! বল্পবিয়া নামে জনৈক বীরকে আশ্বাজীর মস্তক শিবিরে আনিতে 
আদেশ করিলেন। বে আজ্ঞা সেই গমন। সকলেই দ্েখিল উভয় বীর 

অন্তর চালনা প্রবর্ভ হইয়াছেন। অস্ত্বে অস্ত্রে সংঘর্ষণে, সময়ে সময়ে চঞ্চল 

চপলার স্তায় অগ্নিরেখা দেখা দিতেছে । অনেক ক্ষণ বুদ্ধের পর আন্বাজী, 

বল্লকীয়। হস্তে পত্ধাস্ত হইলেন । পরাস্ত স্বীকার করিলেও বল্লকীয়। অস্ত্র নিক্ষেপে 

ক্ষাস্ত হইলেন না । সকলেই দেখিলেন এস্লাম শোণিতে দামস্ক প্রান্তর 
প্রথমে রঞ্জিত হইল -_-এজিদের মন মহা হরযে নাচিয়া উঠিল। 

বল্পকিরা উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, “আয় কে বুদ্ধ করিবে আয়! 

গুনিয়াছি আন্বাজীরা বিখ্যাত বীর। আয় ছেখি। বীরের তরবারীত্ধ নিকটে 

কোন মহাবীর আসিবি আয় 1” 

আহ্বানের পুর্বেই দ্বিতীয় আদ্বাজী বল্পকিয়ার সহিত বুদ্ধ করিতে 
উপস্থিত হইবেন। কিন্তু তাঙ্ছাকে অধিকক্গণ যুদ্ধে "ব্যাপূত থাকিতে হইল 
না। উঞ্চিষ সহিত দ্বিতীয় আন্বাজী-শির ভূমিতে গড়াইয়৷ পড়িল। ক্রমে 

নপগ্তজন অধাজী খলবিয্না হস্তে সহিদ সুইল। 



দ্বাবঝিংশ প্রবাহ ১১৭ 

এনিদ হর্ষোৎ্ফুলবদনে বলিতে লাগিলেন, “ মরিয়ান ! আজ কি দেখি- 

তেছ? এই সকল সৈম্ভগণই ভত তোমাদিগকে পরাস্ত করিয়াছে? শুগাল 

কুকুরের ন্যায় তাড়াইয়। আনিয়াছে ।" 

_ পমহারাজ ! ইহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না । আমাদের একটি 
সৈম্ঠহস্তে মহল্মদীর সাত জন সৈম্, কোন যুদ্ধে যমপুরী দর্শন করে নাই ॥ 

সকলই মহারাজের প্রসাদাত * আর দামস্ক প্রাস্তরের পবিত্রতার গুণ৭।+ 

এজিদ পক্ষে উৎসাহস্চক বাজনার দ্বিগুণ রোল উচঠিয়াচ্ে, বল্পকিয়ার 

সম্মথে* কেহই টিকিতেছে না। হানিফার সৈম্ত শোণিতেই রণপ্রাঙ্গণ 
রঞ্জিত হইতেছে ।__-এজিদ মহ! সখী । 

গাজি রহমান হানিফকে বলিলেন, “বাদসা শামদার ! এ প্রকারের যেধ 

শত্রসম্মখে পাঠান আর উচিত হইতেছে না । বুঝিলাম। দামস্ক রাজের 

সৈম্বল একবারে সামান্ত নহে 1 

মসহাব কাক্কা, উমার আলী প্রভৃতি, বল্লপকিয়ার যুদ্ধ, বিশেষ মনযোগে 

তখিতেছিলেন। একা বল্লকিশ্না কতক গুলি সৈন্য বিনাশ করিল দেখিয়া 

তাহারা সকলেই বুদ্ধে গন করিতে প্রস্তত হইলেন । 

মহম্মদ হানিফ বলিলেন, “ ভ্রাতাগণ ! আমার সহ! হইতেছে না, সমুদা 

শবীরে আগুণ জ্বালিয়! দিয়াছে । আর শিবিরে থাকিতে পারিলাম ন1। 

তোমরা আমার পশ্চাৎ রক্ষা করিবে, গাজি রহমান শিবিরের তত্বাবধারণে 

থাকিবে, সৈম্ত দিগের শৃঙ্কলার প্রতি দৃষ্টি রাখিবে”-আমি চলিলাম। আজ হানি- 

ফার অস্ত্র, আর এজিদের সৈম্, ছুইয়ে একত্র করিয়া দেখিব, বেশী বল কাহার ?" 

হানিফ এঁ, কথ! বলিয়া, অশ্বারোহণ বরিলেন, এবং যুদ্ধক্ষেত্রে যাইয়! 
বলিলেন “ বীরবর! তোমার বীরপণায় আমি সন্তষ্ঠ হইয়াছি ; কিন্ত তোমার 

জীবনের সাধ__ বুদ্ধের সাধ, সকলই মিটিল।» 

বল্পকিয়া বলিলেন-_ - 

* মহাশয় ! আর একটি সাধের কথা আর বাকী রাখিলেন কেন?” 

“ আর কি সাধ? * 

“ হানিফার মন্তক চ্ছেদন । দোহাই আপনার আপনি ফিরিয়া যাঁউন, 

কেন আপনার সঙ্গি ভ্রাতাগণ সছুশ'অসনযে জগত ছাঁড়িবেন, আপনি ফিরিয়া 



১১৮ বিষা।দ-সিন্ধু ! 

যাউন। বলিবিয়ার হন্তে রক্ষা নাই । আমি হানিফার শোণিত পিপাশু । 

আপনি ফিরিয়। যাউন 1+ 

« তোমার সাধ মিটিবে । আমারই নাম মহম্মদ হানিফ » 

* সেকি কথা? এত সৈম্ভ থাকিতে মহম্মদ হানিফ সমর ক্ষেত্রে ইহা! 

বিশ্বান্ত নহে। আচ্ছা এই আঘাত।৮ ্ 
সে আঘাত কে দেখিল% পরে যাহা ঘটিল তাহাতে এজিদের প্রাণে 

আঘাত লাগিল। ব্ল্লকিয়ার শরীরের দক্ষিণ ভাগ, দক্ষিণ হস্ত সহ এক 

দিকে পড়িল, বাম উরু বাম হন্ত বাম চক্ষু বাম কর্ণ লইয়। অপরার্ধ ভাগ, অন্ত 

দিকে পড়িল। 

এজিদ অলিদকে জিজ্ঞ।সা করিত্লন “অতে 1 বলিতে পার? এ সৈম্তের 

নাম কি ?” 

অলিদ মনোযোগের সহিত দেখিয়। বলিলেন, “মহারাজ ! ইনিই মহম্মদ 

হানিক। 2 

এন্দিদ চমকির1 উঠিলেন, কিন্তু সাহসে নির্ভর করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে 

লাগিলেন, সৈম্গণ ! অসি নিফোধিত কর, বর্ষা উত্তোলন কর, যদি দামস্কের 

স্বাধীনত1 রক্ষা করিতে চাও, মহ। বেগে হানিফাকে আক্রমণ কর। এমন 

স্যোগ আর হইবে না, তোমাদের বল বিক্রমের ভালরূপ পরি5র পাইলে 

হানিফ! বুদ্ধক্ষেত্রে আর আসিবে না। নিশ্চয় পালাইয়৷ প্রাণ রক্ষা! করিবে। 

যাও শাত্র যাও, শীপ্র হানিফার মস্তক চ্ছেপন করিয়া আন। তোমরা দক্ষি ৭ 

বাহু, তোমরাই আমার বল বিক্রম। তোমরাই আমার সাহস, তোমরাই 

আমার প্রাণ) ঘোর বিক্রমে হানিফাকে আক্রমণ কর । হয় বন্ধন, নয় শিরচ্ছেদ 

এই হুইটী কার্য্যের একটি কাধ্য করিতে আজ জীবন পণ কর। বীরগণ ! 

বীর দর্পে চলিয়া যাও।॥। তোমাদের পারিতোযিক আমার প্রাণ, মন, দেহ। 

--মণিমুক্1, হীরক, আদি তুচ্ছ কথ] ! 2 

সৈম্তগণ ! অসি হস্তে মার মার শব্দে, সমরাঙগনে যাইয়া হানিফাকে আক্রমণ 

করিল ।-_এজিদের চক্ষু হানিফার দিকে । এজিদ খেখিলেন যে, হানিফার 

তরবারী ক্ষণস্থাী বিছ্যতের স্টাক্স, চাকচক্য দেখাইয্সা, উর্ধে নিয়ে, খামে, 
দক্ষরণে ঘুরিয়া, লোহিত দেখান পুব্ব চাকচক্যে কিঞ্চিৎ নলিনত্ব আসল ! 



ছাবিংশ প্রবাহ । ১১৯ 

সম্মখেএকটি গ্রাণীও নাই। চক্ষুর পলকে স্থির বাঘুসহিত নিশিয়া অশ্ব- 
সহিত অন্তদ্ধান হইল। 

মরিয়ান বলিলেন, « বাদসা নামদার ! দেখিলেন? অলিদ সহজে মি- 

নার পথ ছাড়িয়! দেয় নাই। এইযে হানিফার অন্ত্র চলিল, আমরা! পরাস্ত 

্বীকার না! করিলে, এ অস্ত্র আর থামিবে না। দিব! রাত্র সমান ভাবে 

চলিবে । হানিফাঁর মন কিছুতেই টলিবে ন1। রক্তের শোত বহিয়! দামস্ক 
প্রান্তর ডূবিয়া গেলেও, সে বিষাল হস্তের বল কমিবে না,__অবশ হইবে না) 
_-তরবধারীর তেজত্ত কমিবে না। ক্লান্ত হইরা| শিবিরেও যাইবে না| % 

এজিদ রোষে জলিতেছেন। পুনরায় পূর্ব প্রেরিত সৈন্যের দ্বিগুণ সৈন্য 

হানিফ! বধে প্রেরণ করিলেন। সৈগ্ভগণ মহাবীরের সর্ধূখে যাইয়া! একজ এক 
যোগে নানাবিধ অন্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল যিনি যে অস্ত্র নিক্ষেপ করি 

লেন, ঈশ্বর ইচ্ছায় হানিফা তাহাকে সেই অস্ত্রেই যমপুরী পাঠাইয়া দিলেন। 

এজিদের ক্রোধের সীম! রহিল না । পুনরায় চতুণ্ডণ সেনা পাঠাইলেন, 
সেবারে এজিদ হানিফাকে তরবারী হস্তে তাহার সৈম্ভগণের নিকট যাইতে 

দেখিলেন মাত্র। পরক্ষণেই দেখিলেন যে, প্রেরিত সৈম্তগণের অশ্ব সকল 

দিদ্বিদিগ ছুটিয়] বেড়াীইতেছে, একটা অশ্ব পৃষ্ঠেও আরোহী নাই। 

এজিদ যুদ্ধ ক্ষেত্রে স্বয়ং যাইতে প্রস্তত হইলেন, মরিয়ান কর যোড়ে 

বলিতে লাগিলেন, “মহারাজ এমন কার্য্য করিবেন না। আজ মহাম্মদ হাঁনিফার 

সম্মুখে কখনই *যাইবেন না। এখনও দামস্কের অসংখ্য সৈম্ত রহিয়াছে, 

আমরা জীবিত আছি, আমাদের প্রাণ গেলে শেষে যাহ! ইচ্ছা! করিবেন। 

আমরা জীবিত থাকিতে মহারাজকে হানিফার সম্মুখিন_ হইতে দিব না।% 
এজিদ মরিয়ানের কথায় ক্ষান্ত হইলেন। কিন্ত সেদিন আর যুদ্ধ করি- 

লেন না। সে দিনের মত শ্রেষ বাজনা বাজাইয়া, নিশান উড়াইয়া, মরিয়ান্ 
সহ শিবিরে আসিলেন। মহম্মদ হানিফাও তরবারী কোষে পুর্ণ করিয়া অশ্ব 
বলগ! ফিরাইয়া, আপন শিবিরে গমন করিলেন। 



ব্রয়োবিৎশ প্রবাহ । 

প্রভাত হইল। পাঁখিরা ঈশ্বগাণ গাইতে গাইতে, জগত জাগাই। 
ভুলিল। অরুণোদয়ের সহিহ বুদ্ধ নিসান দামস্ক প্রান্তরে উড়িতে লাগিল। 

ঘে মস্তক জয়নাবের কর্ণাভাবণের দোলায় ভ্রলিয়! ছিল,_-ঘুরিয়া ছিল, 

(এখনও দ্ুলিতেছে ঘ্বরিতেছে ) আজ সেই মন্তক হানিফার অস্ত্র চালন! 
দেখিয়া মহাবিপাকে বিষম পাকে ঘুরিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে মরিয়ান, অলিদ, 

ছেয়াদ ওমরের মন্তিগ্চ পরিশুল্ হইতেছে । সৈম্ত গণের জদয়ে ভয়ের সঞ্চার 

হইয়াছে । নাজনি আজ আবার কি ঘটে । 

উভয় পক্ষই প্রস্তত। হানিফার বৈমাত্র এবং কনিষ্ট ভ্রাতা ওমরআলী 

করযোড়ে হানিফর নিকট বলিলেন, “আর্য! আজিকার ঘুদ্ধ দাসের প্রতি 

অর্পিত হউক ।” 

হানিফ! স্বন্নেহে বলিলেন, “ভাত ! গত-কৈল্য যে উদ্দ্যেশে তরবারী 

ধরিয়াছিলাম, যে মাশয়ে ছুল-ছুলকে কসাঘাত করিয়াছিলাম। তাহা! আমার 

সফপপ হর নাই। বিপক্ষ-দল আনাকে বড়ই অপ্রস্ততত করিম্বছে। আমি 

মনে করিয়াছিলাঁম, যে বুদ্ধ শেষ না করিম? আর তরবারী কোষে আবদ্ধ 

করিব না। শিবির হইতে যেবাহির হইয়াছি আর শিবিরে বাইধ ন1। 

আজি প্রথম--আজি শেব। শুনিয়াছি, বিশেব সন্ধানেও জানিয়াছি, এজিদ স্বয়ং 

বুদ্ধে আসিয়াছে । বুদ্ধ সময়েই হউক, কি শেষেই হউক, অবশ্ঠ এজিদকে 

ভাতে পাইতাম। আমার চক্ষে পড়িনে তাহার জীবন কল্যই শেষ হইত। 

হোসেনের মস্তক এজিদ কারবালা হইতে দামস্কে আনিয়াছিল। 

আমি তাহার মস্তক হজে করিয়া দানাক্ষ-বাসী-দিগকে দেখাইতে দেখাইতে 
বন্দী গৃহে যাইয়া জয়নালের সম্মুখে ধরিতাম। আমার মনের আশা 

মনেই রহিল । কি করি বাধ্য হইয়া গত কল্য বুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়াছ্ি। আজ ভুমি 

পাইবে, যাও! তোনারে ঈশ্বরে সর্পিলাম। দয়াময়ে্র নাম করিয়া হুরনবী 

নহ্থাক্সত'ব নাম করিয়া, ভক্তি-ভাবে পাতার চরণ, উদ্দোস্তে গমঙ্কার করিয়। 



অয়োবিংশ প্রবাহ । ১২১ 

ভরবাধা হস্তে কর। সভসহআ বিধন্মী বধ করিয়া জয়নাল উদ্ধাবের উপাগ্র 

কর । তোমার তরবারীর তীক্ষ-ধার লাজ শক্র শোণিতে ফিবিয়! যাউক 

এই আশীর্বাদ করি,_কিন্তু ভাই 'এ্জদ প্রতি অন্্ নিক্ষেপ কবিও ন।। 

ক্রোধ বশতঃ ভা আজ্ঞা উপেক্ষা করিয়া মহা পাপ কুপে ডুবিও না। 

সানপান !। আমার আজ্ঞ! লম্ঘন কি৪ ন1 1১, 

৪ম্রআলী ভ্রাত উপদেশ শীরপাশ্য করিষ?, ভক্তি-ভাবে ভ্রাত পদ পুজা! 

বরিঘা শহানিফাব উপদেশ মত তবনারী হস্তে করিলেন, বণ-বাদ্য বাজিয়।- 

উঠিল ।* টসম্ভগণ সমন্দরে ঈশ্বরের নান ঘোষণ। করিয়া ওমর আলীর জর 

ঘোষণা! করিল । 

হাবীব ওনরআলী পুনরার ঈশ্বরের নাম করিয়। অশ্বারোহন করিলেন । 

নক্ষত্র বেগে যুদ্ধ-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইতেই এজিদ-পক্ষীস্ বীর সোহরাব জ্ঙ্ 

অশ্ব দ্পটেন সহিত, অনি চালন। করিতে করিতে উপস্থিত হইলেন । 

স্কিরভাবে ক্ষণকাল ওনরআলীর আপাদ মস্তক প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিলেন 

“০তোমার নাম কি মহম্মদ হানিফ ?” 

ওমর আলী, বললেন “সে কথার তোমাৰ কাজ কি? তোমার কাষ 
তুমি কর।”' 

“কাহার সঙ্গে বুদ্ধ করিব? সিংহ কি কখন শুগালের সহিত তোবিয়া 

থাকে ? শুনিয়াছি মহাম্মদ ভানিফ সব্ধশেষ্ঠ বীর! তুমি কি সেই হানিফ ?» 

“আমার সহিত বুদ্ধ করিতে তামার হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইয়া! থাকে 

কফেরিয়া যাও 1 

সোহুরাৰ হাসিয়া ধলিলেন “ এত দিন পরে আজ নূতন কথা শুনি- 

লাম। সোহরাব জঙ্গের হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার । তুমি যদি মহম্মদ হানিফ 

হ৪, বীরত্বের সহিত পরিচয় দেও। পরিচয় দিতে ভয় হয় ফিরিয়া যাও 1” 

“ আমি ফিরিয়া যাইব ? ৮ 

“ তবে তুমি কি যথার্থই মহম্মদ হানিফ?” 

“ এত পরিচয়ে আক্তক কি? আমি কি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি 
তূমি কি পাপাজ্সা! এজিদ ? *, 

« সাবধান । দামক্ষ অধিপ্তিকে অবমাননা! করিও না 1১” 

৮৬ 



১২২ বিষাদ-সিন্ধু ! 

“«“ আমি তোমাব সঙ্গে কথা কহিতে ইচ্ছা কবি ন1, তরবারার ক্ষমত। 

দেখিতে চাহি” 

“ জানিলাম তুমিই মতম্মদ হানিফ |” 

“ শোন । কাফের নারকি ! তুই তোব অন্তর আঘাত ভিন্ন খদি 

গুনরায় কথ বলবি, তবে তুই সে পাথর পুজিয়। থাকিস্ সেই পাথরের শপথ” 

আমি পাথর পুজা! করি তুইত তাহাও করিস না। অনিশ্চিত ভাবে 

নিরাকারের উপাসনায় কি মনের তৃপ্তি হয় রে বর্বর ?” 

“জাহানামী কাফের ! আবার বাক চাতুরী ? জাতীয় শীতির খহিভত 

বলিয়! কথা কতিতে সময পাইতেছিস্।+, 
«আমি তোর পরিচয় ন। পাইলে কখনই অপাত্রে অস্ত্র নিক্ষেপ করিব না । 

ভাল মুখে বলিতেছি তুমি সদি মহাম্মদ হানিফ না হও তবে €তামাব 

সঙ্গে আমার বুদ্ধ নাই । যুদ্ধ নাই। তুমি আনার পরম বন্ধু 
“বিধন্্রী দিগের বাক্ চাতুবিই এই প্রকাব-- প্রস্তর পুজক দিগেব স্বভাবই 

এই” 
“ওরে নিরেট বর্ধর !। প্রন্তরে কি ঈশ্বরের মাহাত্ম্য নাই? দেখ! 

লৌহতে কি আছে ? আঘাত--অমনি প্রতিঘাত। সোহরাব বলিলেন ।__ 
“রে আম্বাজী | তুই মহম্মদ হানিফ ! কেন আমাকে বঞ্চন] করিতেছিস্। 

আমার আঘাত সহ করিবাব লোক জগতে নাই । সোহরাবের অস্ত্র, 

এক অঙ্গ হইবার স্পর্শ করেন৷ 1” 

একথাট।? কেবল উমর আলি শুনিলেন মাত্র। আর যদি কেহ দেখিয়' 

থাকেন তৰে তিনি দেখিয়াছেন । সোহরাবের দেশ অশ্ব হইতে ভূতলে 

পড়িয়া গেল। কার আঘাত? ওমর আলির। 

সৌহরাব নিধন, এজিদের সহা হইল না। মহাক্রোধে নিফোধিত 

অসি হস্তে রণ প্রাঙ্গণে আসিয়! বলিলেন, “তুই কে? আমার প্রাণের 

বন্ধু সোহরাবকে বধ করিলি? বলত যবন কে তুই!» 
“আবার পরিচয় ? বলত কাফের তুই কে 1” 

»আমি দামস্কের অধিপতি মাবিয়ার পুভ্র। আরও বলিব? আমার 

নাম এজীদ ।” 

4 



ব্রয়ে।বিংশ প্রবাহ । ১২৩ 

ওমর আলির জদয় কাপিয়া ০গল, ভয় শূন্য হৃদয়ে, মহা ভয়ের সঞ্চার 

হইল। ভ্রাত আজ্ঞা বাব বার ননে পড়িতে লাগিল। প্রকাশ্তে বলিলেন, 

“তুই কি যথার্থই এজিদ ?” 
কেন এজিদ নামে এত ভয় কেন?” 

_ *সহজ এজিদে আমার ভয় নাই কিন্ত__”' 

”৪সকল কিস্কু কিছু নহে। ধর এজিদের আঘাত” 

আমি প্রস্তুত আছি”? 

এ্টজদ মহা ক্রোধে তরবারী আঘাত করিলেন। ওমর আলি বহে 

উড়্াইয়া বলিলেন, তুই যদি ম্থার্থই এজিদ “তবে তোর আজ পরম 

শাগ্য।?? 

“আদার সৌভাগ্য চিরকাল” 
“তা বটে কি বলিব ভ্রাতী আজ্ঞা”, 

এজিদ পুনরায় আঘাত করিলেন ওমর আলি বর্ম উড়াইয়৷ ,দিয়া 

বলিলেন ।-_ 

“আর কেন ? তোমার বাহুবল, অস্ত্রের বল, সকলই দেখিলাম |» 

এজিদ মহ! ক্রোধে পুনরায় আঘাত করিলেন, ওমর আলি সে আঘাত 

অসিতে উড়াইয়। দ্িলেন। ক্রমে এজিদের আঘাত । ওমর আলির আত্ম 

রক্ষণ । 

এজিদ বলিলেন, “অহে। তুমি যর্দি মহম্মদ হানিফ নাহও তবে যথার্থ 

বল তুমিকে ?% 
“এখন পরিচয়ে প্রয়োজন নাই। তোমার আর কি ক্ষমতা আছে 

দেখাও? 

“ক্ষমতাত দেখাইব, দেখিবে কে? আমার একটু সন্দেহ হইতেছে 

তাহাতেই বিলম্ব 1,” * 

“বণ ক্ষেত্রে সন্দেহ কি ? হাতে অস্ত্র থাকিতে মুখে কথ! কেন 1” 

“তোমার অস্ত্রে ধ্ঠর আছে কিনা দেখিলাম না। কিন্তু কথার ধারে 

গায়ে আগুণ জালিয়। দেয় ।” 

“বাক্ চাঁতুরি ছাড়, এখন আঘাত খর 



১২৪ বিমাদ-পিন্ ! 

এজিদ ক্রমে তরবারী ভীব বধা যাহা শিডু শোভা আপদ চিল আঘাত 
করিলেন, কিন্তু গযব আ.ণ সেহ অল পাষাণ পতীমাবিহ দগ্ডাস 

মান-_এজিদ মহা লজ্গজীত। 

এল বসান) পৃষ্ঠ হানার বাভবল, এছ হে 
কল্য তোমার বুদ্ধ দে'পয়াছ,জা 

অস্ত্র নিক্ষেপ কবিলাম কিছুই ববিতে ৪1 

ওমরঅ!লি হাসিব বলিলেন, "এজিদ । ৫তাদান আর কি ক্ষমতা আছে 

৫ শি খ্ এ ৬৬৫ সস প্র কী ০০ দু 2 হ্ভ ৪ হর নত £ শক 

এাভ বলিলেন, জানাপ  স্নহ থু চিল ৩ মহ হত লুল ই শিলা হিস 1 গত 

গ 

বলাতা লা । পন্ঠ চতানাব সঙ) ৭7 

দেখাও? অন্ত্রথাকিতে আন আনি নিরন্তর । বল গাকিতে ভব্বল ।* কি. 

পরিতাপ ! আমার ভাতে পড়িয়া আজ পাচিবা গেলে |: 

“ওরে পানণ্ড ঘবন । সাধ্য থাকিতে অসাধা কি? ভেকে কি কখনও 

অহী মন্তকে আঘাত কবিতে পারে? এগালের কি ক্ষমতা যে, শাদ্দ লে 

গায়ে অঙ্গলি স্পশ করে? তুই যাহা মনেকরিয়া থাকিস নিশ্চর জানিষ 

আজ তোর জীবনের শেষ ।” 

“কথাটা! মিছে বোধ হইতেছে না। তাহা যাহাহউক হয় অন্ত্র ত্যাগ 

কর নাছ পালাও 1” 

“আমি পালাইব। তোর জীবন শেষ না করিয়। ?” 
এজি্দি পুনরায় তরবারী আঘাত কবিলেন, বুথ হইল। পরিশেষে ফাস 

হস্তে তিন চার বার ওমরআলিকে প্রদক্ষিণ করির! ওমরআলির গলায় ফাস 

নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, কিন্ত ধাসিতে আটকে কৈ? 

ওনরআলি ভ্রাতার নিকট প্রতিজ্ঞা করিরাছেন যে, আজ এজিদ গ্রাতি 

অস্ত্র নিক্ষেপ'করিবেন নাঁ। এজিদ এখন অস্ত্র ছাঁড়িয়। মন্প বুদ্ধ আরস্ত করিলেই 
ওমরআলির মনের সাধ পুর্ণ হয় ॥ তিনি সেই চিস্তাযর আছেন, সমর খুজি- 
তেছেন-_কার্ষ্যেও তাহাই ঘটিল। 

মহম্মদ হানিফ শিবিরে বসিয়া। বুদ্ধের সংবাদ লইতেছেন মাত্র এ পথ্যন্ত 

কেহই পরাস্ত হয় নাই । এজিদ স্বরং বুদ্ধে অসিয়াছে আর হ্থানিক বোধে 

ওমরআলিকে যথাসাধ্য আক্রমণ করিয়াছে এ করব তত্ব কেহই সন্ধান 

করেন নাই । হানিকাও শুনিতে পান নাই--এজিদ স্বয়ং যুদ্ধ ক্ষেতে আসিবে 

ইহা কেহই মনে কেন নাভ | 



ত্রয়োবি“শ প্রবাহ । ১২৫ 

এ:জপ নিশ্চপ জানিযাছে যে, এই মতম্মাদ হানিক। উভয় শ্রাভার আরতি 

প্রায় এক. তবে যে ভিন্ন ভেদে তাহা জগত কর্ডার স্যাষ্টর মহিমা । 

এজিদ একদিন দাত্র দেখিয়। নে ভিন্ন-ভেদ বিশেবরূপে নির্ণয় করিতে 

পারে নাত । আবার এপব্যন্ত অস্ত্র নিক্ষেপ করিল না এ কি কথ1? 
মল বুদ্ধ করিঘা বান্ধিয়া ফেলিব-_ মল্ল বুদ্ধে নিশ্চয় ধরিব। ইহা এজিদের 
মনের ভাব ।॥ 

উভয়ের মনের আশাই উভয়ে সফল করিবেন । প্রকৃতি কাহার অনুকূল 

তাহা পকে বলিতে পারে £ উভর বীর অশ পরিত্যাগ করিলেন 1 মল্লবুদ্ধ 
আরন্ত তঈল। খীৰ পদ-দলনে পদ-ভলস্ত মুত্তিকা স্বাভাবিক ছিজ্ছে 

অঙ্গ গিশাভন। ক্রমে সরিতে লাগিল । 

মরিয়ান আবদ্ুলা জিরাদ প্রভৃতি এই অযৌক্তিক বুদ্ধে এজিদকে লিগু 
(দখিয়। মহভাবেগে অশ্ব উঠাইলেন। ভানিক-পক্ষীর কয়েক জন যোদ্ধা ওমর 

আগীকে হঠাৎ মল্পবুদ্ধে রত দেখিরা বুদ্ধ স্তলে উপস্থিত হইলেন। এজিদ 

কতবার ওমরআলিকে ধরিতেছেন, ধরিয়|-রাখিতে পারিতেছেন না । ওমর- 

আলিও এজিদকে ধরিতেছেন্ কিন্ত স্ববশে আনিতে পারিতেছেন নখ। 

মহম্মদ ভানিফপক্ষীর বীরগণ এজিদকে চিনির চতভুদ্দিকে অন্ধকার 

দেখিতে লাগিলেন । এবং বুবিলেন, ওমর-আলির ন্-বুদ্বের কারণ। 

এজিদ প্রতি কাহারও অস্ত্র নিক্ষেপ করিবার জন্ুমতি নাই। 

ওমরআলির নিস্তার নাই-হার! হার! একি হইল কি মনে মনে এই 

কথার আন্দোলন করির! দহম্মদ হানিফার নিকট একথ। বলিতে, 

কেহ কাহার অপেক্ষা না! করিরা সকলেই শিবিরাভিমুখে ছুটিলেন। 

এদ্দিকে এজিদ মন্স-যুদ্ধের পেঁচাওবান্ধ গ্রীবা এবং উরু সাপটিরা ধরিয়া 

ছেন, ওমরআলি দে বন্ধন কাঁটিরা এজিদকে ধবিলেন, সেই সময় মরিয়ান, 

জিয়াদ,প্রভৃতি সকলে ত্রস্তে অশ্ব হইতে নামিযা মহাবীর ওমরআলিকে 

পধরিলেন, এবং ফাসি দ্বার! হস্ত, পদ, গ্রীবা» বাধিবা জয় বব করিতে করিতে, 

আপন শিবিবাভিমুখে মাসিতে লাগিলেন | 

মতম্মণ হানিফ এজিদেব সংবাদ পাইয়া সাক্জত দেশে শিবির হইতে 

শহিরগত হইয়া দ্রেখিলেন, ননখাঙ্গনে জন প্রান দা নাহ । এজিদের শিবির 



১২৬ বিষাদ-সিন্ধু । 

নিকট মহা কোলাহল, জয় জব রব_তুমূল বাজনা । 'আর বুথাসাজ--বথা 

গমন ভ্রাত মাজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া ওমরআলি বন্দী। 
মহম্মদ হানিক কি করিবেন কিনুষ্ট স্থির করিতে পারিলেন না। অশ্ব 

হইতে অবতধণ করিয়া মহ] চিন্তায় বসির! পড়িলেন । 411 

বিপক্ষ লে বাদ্োেব ভুষান উঠিল, দামস্ক-প্রান্তর হরিযষে এবং বিবাদে 

কাপিয়া উঠিল। এজিদ-দলে প্রথম কথা মহম্মদ হানিক বন্দী, শষে সাব্যস্ত 

হইল, মশ্ব্ হানিফ নহে । এ তাহার কনিষ্ট জাতী-নান ওমরআলী | 

যাহাহউক হানি-ফার দক্ষিণহস্ত ভগ্র, সিংহেব এক অঙ্গ হান-এজিদের জয়। 

এজিদ আজ্ঞা! করিলেন “আগামী ঝঁলা বুদ্ধ বন্ধ থাকিবে” কারণ ওমর আলীর 

গ্রাণবধ ! শত্রকে যখন হাতে পাইয়াছি তখন ছাড়িব নাঁ। নিশ্চর 'প্রাণদ ও 

করিব। কিন্ত সে প্রাণ দও তরবারিতে নহে । অন্ত কোন প্রকারে নহে । 

শুলিতে প্রাণদও ।-_হানিকা দেখিবে তাহার সৈম্ত সামন্ত দেখিবে-- প্রকাশ 

স্থানে শুলিতে ওমর আলীর প্রাণ খিমাশ করিতে হইবে । এখনি ঘোষণা কর, 

দামস্কনগরে ডঙ্কা বাজাইম। ঘোষণা দেও যে হানিফার ভ্রাত্তা মহারাজহগ্ডে 

বন্দী ।-_আগামী কল্য তাহার প্রাণবপ । মরিয়ান তথনি রাজাজ্ঞা। গ্রতিপালনে 

প্রস্তত হলেন । মূহুর্ভমধ্যে বুদ্ধক্ষেত্রে নগরে-€ঘোবণ1-_ 

“মহম্মদ হানিফের কনিষ্ট ভ্রাতা ওমর আলি এজিদের বিরুদ্ধে অগ্রসর 

হইয়াছিল, রাজকৌশলে সে পাপী আজ বন্দী। আগার্মী কল্য দামস্কন্গরের 

পুর্বপ্রান্তরে সমর ক্ষেত্রের নিকটে শৃলিতে, চড়াইয়। প্রাণ বধ । 

মহম্মদ হানিফের কর্ণেও এ নিদারণ ঘোষণ! প্রবেশ করিল । শিবির 

সকলেই এই মম্মভের্দী ঘোবণায় মহা আকুল হুইলেন। গাজি রহমানের 

বিশাল নস্তক ঘুরিয়া গেল, মস্তিষ্কের মহ্জা আলোড়িত হইয়া তাড়িত 

চালিত হইতে লাগিল-_ 



আজ ওমর শালির প্রাণ লধ। এ সংবাদে কেহ ছুঃখী, কেহ সুখী । 

ণগরবাসীর1 কেহ ম্লান মুখে বপ্য ভূমিতে যাইতেছেন,_কেহ মনের আনন্দে 

হাসি রহত্তে নানা কথাব প্রসঙ্গে ব্যভূমিতে উপস্থিত হইতেছেন। শুলি দণ্ড 

দণ্ডায়র্মীন হইয়াছে । স্বপক্ষ বিপক্ষ সৈগ্তদল ওমব আলীর বপক্রিয়া, স্পষ্টভাবে 

দেখিতে পাবে, মন্ত্রি মরিয়ান সে উপায় বিশেষ বিবেচনা করিরা করিরাছেন। 

দিনমণির আগমন সঙ্গ নাগরিক দল) দলে দলে দামস্কপ্রান্তরে আসিয়! 

একত্রিত হইতেছে । প্রায় লোকের মুখেই এই কথ।--আজ শূলি দণ্ডের অগ্র- 

ভাগ বক্তমাখা হইয়া গঘর হালির নঞ্জা ভেদ করিবে । কাল মসহাব কাক্কার 

খণ্ডিতশিব ধবায় লুন্ঠিত ভইবেঃ ভাহাব পর হানিফের দশা যাহা ঘটিবে তাহ! 

নুঝিতেই পাবা যায়। 

কথ গোপনে থাকিবাৰ নহে । বিশেষ মন্দ কথা বায়ুর অগ্রে অগ্রে 

অতি গুপ্ত স্থানেও প্রবেশ করে। বন্দীগুভেও এ কথা । শেষে প্রাণ বধের 

কথ! শুনিয়া সাহরেবান্থু হাসেনবান্ছর মুখের কথা, বন্ধ হইয়াছে । অন্তরে ব্যথ' 

লাগিয়াছে। ক্রন্দন ভিন্ন তাভাদের আর উপায় কি? হোসেন পরিজনের 
তঃখের অন্ত নাই ! রক্ত, মাৎস সম্ভৃত অস্থ, চর্ম, সংযুক্ত শরীর বলিয়াই এত 
সহা হইতেছে, পাষাণে গঠিত হইলে এত দিন বিদীর্ণ হইত, লৌহে নির্মিত 

হইলে কোন দ্বিন গলিয়া যাইত । সাহব্বোন্থু দীর্ঘ নিশ্বা পরিত্যাগ 

করিয়। করুণস্বরে বলিতে লাগিলেন ।-__ 

“হায়! সর্বস্ব গেল, প্রাণ গেল, বাজ্য গেল;_স্বাধীনতা গেল। আশা 

ছিল, জয়নাল আবিদিন বন্দীগৃহ হইতে উদ্ধার হইবে । যিনি উদ্ধার হেতু 
কত কষ্ট, কত বিপদ, কত যন্ত্রণা সহ করিয়! দামস্কপ্রান্তর পর্য্যস্ত আসিলেন, 

আসিয়াও কৃতকার্য হইত পারিলেননা; আর ভরসা কি? আজ, ওমর আলি 

কাল শুনিব যে, মহম্মদ হানিফের জীবন শেষ। আর আশাকি? 

জগদীশ ! তোমার মনে ইহাইছিল ! দযাময ! তোমার মনে ইহাইছিল ?, 



৮২৮ বিঘাদ-সিল্গু ! 
লী 
1 

ত্/ আাদর্গস বিলে লিলেন, সাতাপেবান্ তে বি লা? উশ্বহেল নিকট ক্ষমী। 
প্রা] কর | “সহ নিল্সিকাৰ নিখাকান ধয়াঘয়বে কোন প্রকারে পশৌোষি 
করি? না,__নহাপাপ | মনভাপাপ। তিন জীবের ভালর জনই আছেন, অত 

লোকের শিল্ছর জন্য অন ক্সঙতর আনেক লীতা দেখাতিছা গ্াকেন 1 সেহ 

করুণানর তারা বে শাল শপ তাতনা পেন তন, ল্রণ দা হনব, মহা শান তা, 

শালী হইলেও ভাতাঁব ক্গনতাব নিকট অতি শ্রদ্র শ্ুদ্রভর শুর গুতচ্ছ। 
আমাদের ম্বভাবত এই গে নলাভাবেন আলাকিন। আনহা তখিলেভ আমৰা 

লস 

রশ [স্পা সে সবর ভগবানের কথা বাতি সুলরা যাহ । এস সময় সেহ 

ক্ষমতাশাপী মান এত, এমনি “কান বিশদজাল 

অনুললিক ক্ষমতা, বিষদ শান্তি, কোপায় লা ন্ 

নার আর সন্ধানভ পাছত হাস না কহ ছাড়িফা হয় ত সেভ কাজনে 
তা 

আজাবন ছুহদই কাটিরা যান। লা ভয় মহা কষ্টে মহা প্রাণ 

অনস্তধামে চলিয়া যায় । হস অনন্ত শর্ভিসম্পন্ন মহাপ্রভুর অসীম । 

তিনিই সব্দ্ঘুল তিনিত বিপদের কাগারী; বিপদ সাগর হইতে উদ্ধাৰ 

হইবার একমাত্র তরী । যানুবের ক্ষমা! কি? ওমর আপির সাধা কি? 

হানিকের কি শর্ত % বে সেই বিপদ তারণ ভগবানের ক্লূপা না হইলে, সে 

দয়াময়ের দয়া না হইলে, কোন প্রাণী কাহাকে বিপদ সাণর হইতে উদ্ধাব 

করিতে পারে? তিনিহ রক্ষা কর্তা ভিনিই সব্ববিজর বিধাতা 1?" 

সাহরে বানু স্থির হ9 1 জদয়ে বলকর। সেই অদ্বিতীন ভগবান প্রতি 

এক মনে নির কর। থৈ পড়ির়! সাধান্ত লোকের শ্ভার বিহ্বল হইও- 

না। বল হীন হ্দয়ের হায় ব্যাকুল ভইও নাঁ। তাহার নামে কলঙ্ক রটাই ৪- 

না। তিনি তাহার স্ই্ট জাবের নন্দ চিস্তা বখনহ করেন না। সাবান 

সাহরেবানু সাবধান, মনের মলিনত! দূর কর। দয়ানবের প্রতি অস্তরেব 

সহিত ভক্তি সহ্ছকারে নির্ভর কর। তিনি অবশ্যই মঙ্গল করিবেন । ভিনি 

সর মঙ্গলমর অদ্বিতীয় ঈশ্বর 1৮ 

«এত্ত বিপদ মানুষের 'অদরষ্ঠে ঘটে ? সকলই ত ঈশ্বরের কার্য ? আগর! 

কি অপরাধে অপরাপি, ধি পাপ করিয়াছি যে তাহারই এই প্রতি ফল! 
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ও কথ সুখে আনিও ন1,-বিপদ, ব্যাধি, জর1, জগতে নূতন নহে । মুরনৰি 
মহম্মদ মস্তফার পরিঞ্ন হইলেই যে, ইন্ছ জগতে বিপদগ্রস্থ হইতে হইলে ন! 

এ কথা অন্তরে স্থান দিও না। ঈশ্বর মহান্, তাহার শক্তি মহান্। কত 

নবি কত অলি, কত দরবেশ, তিনি স্থষ্টি করিয়াছেন ! কত শত সহজ মধা- 

পুরুষ, যোগী, খধি, এই ভবে জন্মিয়া গিয়াছেন, শত ভক্তের মন পরীক্ষা 

অন্ত তিনি কত কি করিয়াছেন। তুমি জানিয়৷ শুনিয়া আজ ভুলিয়! 

যাইতেছ। ছি! ছি! ঈশ্বরে নির্ভর কর॥ তুমি কি সকলি ভুপিয়াগিয়াছ? 

হজরস্ত এত্রাহিমকেও অগ্রিপ্রবেশ করতে হইয়াছিল। নুহ পয়গন্ধরকে জলে 

ভাসিতে হইয়াছিল। হজরত সোলেমানকেও অস্গুবী হারাইয়।, বিপদ্গ্রস্থ 
হইতে হইয়াছিল । হজরত এহিয়।কে মহ! ব্যাধিগ্রস্থ হইয়া মহ! কষ্ট পাইতে 

হুইয়াছিল। হজরত ইউস্ফকে অন্ধকুপে ডুবিতে হইয়াছিল। হুজরত 
ইউনোস্কে মৎ্ভ্তের উদরে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল। হজরত জাক- 

রিয়াকে করাতে দ্বিখগ্ডিত হইতে হইপ্সাছিল। হজরত মুসাকে প্রাণ- 
ভয়ে দেশ ত্যাগি হইতে হইয়াছিল । হজরত ঈষাকেও শুলিআরোহণ 

করিয়। প্রাণ বিসজ্জন করিতে হুইয়াছিল। ইহারা কি বিপদ কালে 

ঈশ্বরের নাম ভুলিক়াছিলেন ? স্ুরনবী হজরত মহম্মদের কথা৷ একবার মনে 

কর ? ঈশ্বরের আদেশে তিনি কি ন। করিয়াছেন। রাজাধিরাজ সাদ্দাদ, নামনূদ 

ফেরাউন, “কারন” ইহাদের অবস্থাও একবার ভাবিয়া দেখ। ধন বল, 
রাঁজ্য বল, বাছ বল, সদাকাল সম্পূর্ণ ভাবে থাক সত্বেও তাহার কত বিপদ- 

গ্রন্থ হইয়াছিলেন। সে সকল প্রাচীন কাহিনী, প্রাচীন কথা, কেবল সেই 

মহাঁশক্তি ভগবানের মহাশক্তির প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখাইয়া দিততছে। তিনি 
কিন! করিতে পারেন। আজ ওমর আলীর প্রাণ বধ হইবে, কাল এজিদের 
প্রাণ যাইতে পারে। ঈশ্বর যাহ! ঘটাইবেন তাহা! নিবারণে, কাহারও ক্ষমতা 
নাই। তিনি সর্ধপ্রকারে দঁয়াময়--সকল অবস্থাতেই করুণাময়। ভাবিলে 
কি হইবে? আর কান্দিলেই বা কি পাইবে ? 

“আপনার কিতোপদেশে আমার মন অনেক স্ু্ক হইল, কিন্ত একটা কথা 
এই যে প্রধান বীর ওমর আলি এজিদ হস্তে মারা পড়িল, ইহাতে হানিফাব 

সাহস, বল, উৎ্সান্ছ» অনেক কমিয়া যাইবে ।” 

১৭ 
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*€স কি কথা? সে আদিতাম ভগবান হাণনফ।বণেও এজি হস্তে বর 

করাইয়া আমাদিগকে উদ্ধাব করিছ্ে পারেন । তাহার নিকটে এ কাব্য 

কিছুই নহে। তিনিকিনা করিতে গারেন। পব্বতকে সমুত্রে পরিণত 

করিতে, মহা নগরকে বনৈ পরিণত করিতে, মহা সমুদ্রে মহা নগর বসাইতে 

তাহার কতক্ষণের কাজ ?-_-তাহার ক্ষমতার--দয়ার পার নাই। তবে জগত- 

চক্ষে সাপারণ বিবেচনার দেখিতে হইবে যে, এ সকল ঘটনার মূল কি? আমার 

সনের কথ! আমি বলিতেছি-__ইহা আর কিছুই নহে, ঈশ্বরের লীল! প্রকাশ-_ 
ক্ষমতাবিকাশ ।কিন্তু সেই ঈশ্বরই সেই ক্ষমত। বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহার স্্ট 

জীবকে উপদেশ দ্িতেছেন, জীব! সাবপান। এই কাধ্যে এই ফল এই 

পথে চলিলে এই ছুর্গতি, এই আমার নিপ্ধারিত নিয়মের অতিক্রম করিলে 

এই শান্তি। তিনি সকলকেই সমান ক্ষমত1 দিয়ছেন। কাহাকে কোন 

কাধ্যই তিনি নিবারণ করেন না। আপন ভাল মন্দ আপনিই বুঝিয়। 

ল্লইতে হইবে । সংসার বর্ড ভয়ানক কঠিন স্কান। আজ আমর! দামন্ধের 

বন্দীখানায় বন্দীভাবে বসিয়। এত কথা বলতেছি ।--ভাব দেখি ইহার মূল কি? 
এইব্ূপ কথা হইতেছে এমন সময় জয়নাব আসিয়া! বলিতে লাগিলেন, 

“আমি গবাক্ষ দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়! দেখিলাম, নগরের বহুসংখ্যক লোক 

দামস্ক প্রান্তরে বাইতেছে। সকলের মুখেই এই কথা যে, “আজ ওমর আলির 

প্রাণ বধ দেখিব, কাল মহম্মদ হানিফার খণ্ডিত শির দামস্ক-প্রান্তরে লুটাইতে 
দেখিব।” জয়নাল আবিদ্দিন কারাগার সম্মুখে দণ্ডায়মান ছিলেন, গ্রহরিগণ 

কে কোথার আছে দেখিতে পাইলাম না। জয়নাল এ জনতার মণ্যে 

মিশির! ভাহ।দের সঙ্গে চলিয়া গেল। আমি সঙ্কেভে অনেক নিষেধ 

করিলাম_-শুনিল না । একবার ফিরিয়া তাকাইয়া ভদ্ধশ্বাসে বেগে 

চলিয়া ৫গল। কেবল মাত্র একটা কথা শুনিলাম। “হায়রে অদৃষ্ট | 
কারবালার ঘটন! এখানেও ঘচিতে আরম্ভ হইল। এক একটা করিয়! 

এজিদহস্ডে”--এই কথ। শুনিয়া] আর কিছুই শুনিতে পারিলাম না, দেখিতে 

দেখিতে চন্ষের অস্তুর হইয়া পড়িল--এ আবার কি ঘঈন1 ঘটিল।” 

সাহেরবানু জরনাবের মুখপানে একদৃষ্টে চাহিয়! কথাগুলি শুনিলেন। 

তাহার মুখের ভাব সে সময় যে প্রকার হইয়াছিল তাহ। কবির কল্পনার 
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অতীত, চিন্তার বহিভূত-__জয়নাল আবিদ্দিনই তাহাদের একমাত্র ভরস! $ 
সাহেরবান্ুর প্রাণপাখি সে সমর দেহপিঞ্জব্রে ছিল কি না তাহা বে বলিতে 

পারে? গক্ষু স্থির! ক রোধ ! সেই একপ্রকার ভাব-__ম্পন্নহীন। 

সালেম! বিবি বুদ্ধমতি, সহাগুণ তাহার বিস্তর । সাহেরবানুর অ3%1 

দেখিয়া! তিনিও বিহ্বঙ্গ হইলেন। নাম ধরিয়া অনেক বার ডাকিলেন, চৈতন্ত 

নাই। বুকে মুখে হস্ত দিয়া শান্তনার অনেক চেষ্ট/ করিলেন সাহেরবানুর 

মোহ ভঙ্গ হইল না, মুত্তিকায় পড়িয়া গেলেন। অনেকক্ষণ পর দীর্ঘনিশ্বাস 

পরিআ্ঞাগ করিয়া বলিলেন, “জর়নাল ! বাব! জয়নাল ! নিরা শ্রয়া হছুঃখিনীর 

সম্তান! কোথ1 গেলি বাপ? তোর পায় পায় শত্র, পায় পায় বিপদ, 

আমর চির বন্দী। ছুঃখের ভার বহন করতে জগতে আমাদেরই স্যষ্টি 

হইরাছিল। তুই ছুঃখিনীব সন্তান, কি কথ মনে করিয়া কোথা গেলি £ 

তুই কি তোর পিতৃব্য ওমর আলির প্রাণবধ দেখিতে গির়াছিস্ ? তুই সে 
বধ্যভুমিতে গিয়। কি করিবি? তোকে যেচিনিবে সেই এজিদ নিকট 
লইয়! গিয়া তোকেও ওমর আলির সঙ্গী করিবে। এজি এখন হানিফার 
প্রাণ লইতেই অগ্রসর হইয়াছে । তোকে করেক বার মারিতে গিয়াও স্তকার্য্য 

হয় নাই, আজ তোকে দেখিলে তাঁর ক্রোধের কি সীম। থাকিবে ? বন্দী পাল- 

ইলে কার ন। রোষের ভাগ দ্বিগুণ হয় ? জয়নাল তোর এ বুদ্ধি কেন হইল ?*" 

সাহরে বানু বিস্তর ছুংখ প্রকাশ করিলেন । সালেম! বিবিও অনেক 

প্রকারে বুঝাইলেন। শেষে সালেম! বিৰি বলিলেন, “সাহরে ৰাস্থ স্থির হও । 

জয় নাল অবৌধ নহে। তাহার পিভার সমস্ত গুণই তাহাতে রহিয়াছে । 

হীশ্বর তাহাকে বীর পুরুষ করিয়াছেন। এজিদের অত্যাচার তাহার হৃদয়ে 
আক। রুহিয়াছে। সে এক কিছুই করিতে পারিবে না । আবার আমাদ্দিগকে 

বন্দীখানায় রাখিয়! এমন কোন কার্যে হঠাৎ হস্তক্ষেপ করিবে না ষে, 

তাহাতে সে মারা পড়ে__ঢিক ধরা পড়ে । তাহার আশা অনেক। ঈশ্বরে 

নির্ভর কর, এ সকল তাহারই লীলা । তুমি স্থির হও, ঈশ্বরের নাম করিয়। 
জয়নালকে আশীর্বাদ কর,__তাহার মনোবাছ। পুর্ণ ছউক। তুমি নিশ্র- 

জানিও এজিদ হন্তে তাহার মৃত্যু নাই । সেই মদিনার রাজা।-_সেই 

ঘ্ামঙ্গের রাজ! । আমি মাননীয় প্রা ভিপিত। সুর নবী মুপে শুন্যারছ, নাল 
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আঁবিদ্িন দ্বারা মদিনার সিংহ।সন রক্ষা! হইবে, এমাম বংশ পীবিত 

থাকিবে, রোজ কেয়ামন্ত পর্যযস্ত জয়নাল আবিদিনের বংশধরগণ জগতে 

সকলের নিকট পুজনীয় হইয়া থাকিৰে। হুর নবীর বাণিকি কথনও 

মিথ্যা হয়? জীশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর জয়নালের মনোবাঞ্ছ। নির্ববিগে 

পরিপূর্ণ হউক । : 
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মানবের ভাগ্য বিমানে, ছঃসময় কাল মেঘের দেখ! দিলে, সে দিকে 

কাহারও দৃষ্টি পড়ে না-_ভ্রমেও ফিরিয়! দেখে না। ভাল মুখে ছুট ভাল 

কথা বলিয়া! তাহার তাপিত প্রাণ শীতল কর! দূরে থাকুক, মুখ ফুটীয়া কথ! 
কহিতেও ঘ্বণ। জন্মে। সে দিকে চক্ষু তুলিয়। চাঁহিতেও অপমান জ্ঞান হয়। 

সে উপযাঁচক হ্ইয়া মিশিতে আসিলেও নান! কৌশলে তাড়াইতে ইচ্ছ! 
ফরে। আত্মীয় স্বজন পরিজন জ্ঞাতি কুটুম্ব চক্ষেও হুর্ভাগার আকুতি চক্ষু 
শৃূল বোধ হ্য়। এক প্রাণ, এক আত্মা, হৃদয়ের বন্ধুও সে সময় সহশ্ দোষ দেখ।- 

ইয়৷ ক্রমে সরিতে থাকেন। হুঃখময় জীবন কাহার না ভার বহ ? শনি শ্রস্থ 

জীবের কোথায় না৷ অনাদর ? রাহ গ্রন্থ বিধুর অপবাদই বা কত? ভবের 
ভাব বড়ই চমত্কার! কালে আবার সেই আকাশে, সেই মানবের ভাগ্য 
আকাশে মৃছ মৃছ ভাবে স্বাতাস বহিয়া কাল মেঘ গুলি ক্রমে সরাইয়! 

সৌভাগ্য শশীর পুনরোদয় দেখাইয়া দিলে, আর কথ! নাই। কত হৃদয় 
হইতে প্রেম, প্রণয়,-ভালবাপ1, আদর, শ্নেছ,--যতন,-_-এবং মায়ার 
শ্রোত,_-প্রবাহ,---ধারা,--যাহা বল ছুটিতে থাকে/বহিতে থাকে--। কত মনে 

দয়ার সঞ্চার, -মিক্গনের--বাঁন।, এবং ভক্তির উদয় হইতে থাকে । কত চক্ষু 

অরলে,ব্কিষে,দেখিতে ইচ্ছা করে। কত মুখে ন্থুযশ নখ্যতি গাইতেইচ্ছা করে, 
শত মুখে স্থকীর্তির গুণ বর্ণন হইতে থাকে । আর যাচিয়া প্রেম বাড়াইতে হয় 
না, ডাকিয়াও কাছে বসাইতে হয় না। পরিচয় না থাকিলেও পরিচয়ের 



পঞ্চবিংশ প্রবাহ ১৩১ 

পরিচয় দিয়া, দীপিয়া চাপিয়া বসিয়া থাকে । আজ এজিদের ভাগ্য বিমান 

হইতে কাল মেঘ সরিয়া সৌভাগ্য শশীর উদয় হইয়াছে ।--ওমর আলি বন্দী । 

শত শত ঘোষণা! দিয়া, দ্বিগুণ বেতনের আশ! দেখায় ও আশার অন্ব্বপ 

সৈম্ সংগ্রহ করিতে সক্ষম হন নাই। ওমর আলি বন্দী, শুলিদণ্ডেঃ প্রাণ 
বধ--ঘোষণ1 শুনিয়া দলে দলে, সৈম্ত দলে, নাম লিখাইতেছে। স্বার্থের 

আশায়, অর্থের লালসায়, কত গ্োক বিনা বেতনে এজিদ পক্ষে মিশিতেছে। 

অপরিচিত বিদেশী বোধে-যা হাদ্দিগকে গ্রহণ করিতে মরিয়ানের অমত হইতেছে, 

তাহাদর কেহ কেহ, স্বস্ব গুণ দেখাইয়া, কেহবা বাহু বলের পরিচয় 

দিয়া, সৈম্ত শ্রেণীতে প্রবেশ করিতেছে । কেহবা কোন সৈন্ঠাধ্যক্ষকে অর্থে 

বশীভূত করিয়া তাহার উপরোধে, প্রবেশ পথ্থ পরিক্ষার করিয়া লইতেছে। 
সকলেই যে, সমর ক্ষেত্রে, শক্রর সম্মান হইৰে তাহা নহে। জয়ের 

ভাগ, যশের অংশ, গ্রহণ করাই অনেকের অন্তরের নিগুড় আশ! । 

আজ ওমর আলিলর জীবন শেব, কাল হানিফার পরমাধু শেষ, যুদ্ধেরও শেষ. 

এই বিশেষ তত্বেই, দেশী বিদেশী বহু লোকের সৈম্া দলে প্রবেশ-__ 
আবার ইহাঁও অনেকের মনে,_যদি কিপদ সম্ভব বিবেচন। হয়,_-পরাজয়ের 

লক্ষণ দেখ যায়, তবে ভবেরভাব, প্রকৃতির স্বভাব, সময়ের তাৎপর্য, 

দেখাইয়। ক্রমে শরীতে থাকিব। কিন্তু জয়ের সম্ভাবনাই অধিক। ওমর 

আলির প্রাণবধ,-_হাঁনিফার দক্ষিণ বাহু ভগ্র, একই কথা । এক! হানিফ, 

এক হস্তে কি করিবে? জয়ের আশাই অধিক। এজিদের ভাগ্য বিমানে 

হ্ুবাঘু প্রতিঘাতে কাল মেঘের অন্তর্ধান-_-অতি নিকট । এজিদশিবিরের 
চতুস্পার্থববিষম জনত1-__সকলের দৃষ্টই শুল দণ্ডের সুক্ষ্ম অগ্র ভাগ । 

ওদিকে মহম্মদ ভানিফার প্রাণ ওষ্ঠাগত, বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজনের 

ক শুফ, সৈনিক দলে মহা! আন্দোলন । হায়! হায়! এমন বীর বিপাকে 

মারাপড়িল। ভ্রাত আঙ্া প্রতিপালন করিতে অকালে কালের হস্তে 

নিপতিত হইল । কি সর্বনাশ “ এজিদ প্রতি অন্তর নিক্ষেপ করিও ন11 * 
এই কথাতেই আজ ওমর আলি কিশোর বয়সে শক্র হস্তে শূলে বিদ্ধ হইতে 
চলিল। যন্ত রেত্রাতৃ ভক্তি ! ধন্ঠে রেস্থির প্রতিজ্ঞা! ধন্ত আজ্ঞা! বহ$ 

ধন্ত ওমর আলি। 
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সমর ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া সৈগ্ত সংগ্রহ করা বড় বিষম ব্যাপার 

বিপদ কালেই, দূঃদশিতার পরিচয়, ভবিষ্যত জ্ঞানের পরিচয়ের পরীক্ষা হয়। 

স্থখ সময় ছুশ্চিস্তা, ভবিষ্যত ভাবন। প্রায় কোন মস্তকে বহন করিতে 

ইচ্ছা/করেন না। 
মহম্মদ হানিফ শুধু আক্ষেপ করিয়া ক্ষান্ত হন্ নাই। গাজি রহমানও, 

কেবল বিলাপ বাক্য শুনাইগা নিশ্চিন্ত হন নাই। তাহার মস্তিকসিন্ধু 
আজ বিশেষরপে আলোড়িত হইয়াছে । সহসা এজিদ শিবির আক্রমণ 
করিবেন না, অথচ ওমর আলিকে উদ্ধার করিবার আশা! অস্তরের একএকাণে 

ৰিশেষ গোপনভাবে রহিয়াছে । বিন1 বেতনের চাকরে গৃহ কার্ষেযরই সুবিপা 

নাই, তাহাতে আবার যুদ্ধ কাণ্ডে! অবৈতনিক সৈহ্ত কি ভয়ানক কথা ? 
কি সাংঘাতিক ভ্রম! এ ভ্রম কাহার? 

এজিদ বস্ত্র মণ্ডপে দররার আহ্বান করিয়া, স্বর্ণময় আসনে মহাগন্বিত 

ভাবে বসিয়াছেন। রাজ মুকুট শিরে শোভা পাঁইতেছে । মন্ত্রিপ্রবর 

মরিয়ান দক্ষিণ পার্খে দণ্ডায়মান । সৈম্ত শ্ণী দরবারসীমা ঘিরিয়।, গার 

গায় মিশিয়া, অসি হস্তে খাড়া হইয়াছে । পূঞ্চবিংশতি রথা; নিক্ষো- 

বিত কপাণ হস্তে ঘিরিক্া বন্ধন-দশায় ওমরআলীকে দরবারে উপস্থিত 

করিল । 

মরিয়ান ওমর আলিকে বলিলেন। “ওমরআলি ? তুমি যে বন্দী সে কথ! 

তোমার জ্ঞান আছে ? 

ওমরআলি বনিলেন “এইক্ষণে তোমাদের হস্তে বন্দী-_ে কথা আমার 

বেশ জ্ঞান আছে |» 
প্বন্দীর এত অহঙ্কার কেম? নত-শিরে, যোড়-করে, রা-সমীপে 

দণ্ডায়মান হওয়া কি তোমার এ সময় উচিত নহে? রাজাকে অভিবাদন 

করা কি তোমার এ অবস্থায় কর্তব্য নহে? মুনুর্তপরে তোমার কি দশ! 

ঘটিবে তাহা! কি তুমি মনে কর না। 
“আমি সকলই মনে করিতেছি। তোমাদের যা ইচ্ছা হয় কর, অনর্থক 

বাক বিতগুায় প্রয়োজন নাই । আমি কোনরূপ অন্কুগ্রহের প্রত্যাশা! করি ন! 

যে নতশিরে, স্যনত স্বীকারে দরবাঁরে খাঁড়া হইব ।” 
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“সাবধান । সতর্কে জিহ্বা চালনা করিও। নম্রভাবে ক কহ। কি 

(তামাদের কাহারও অভ্যাস নাই ? এ রাজ দরবার, সমর--প্রাঙ্গণ নহে । 

“আমি প্রথমেই তোমাকে বলিয়াছি বাক্-তিগাঁর প্রয়োজন নাই 

আমাকে জালাতন করিও না আমি তোমার সহিত কথা কহিতে ইচ্ছা 
'করি না 1” 

এজিদ হাসিয়৷ বলিলেন “আচ্ছ! আমার সহিত কথা বল ” 

ওমরআলি বলিলেন । 

£তুমই এমন পবিত্র শরীর। ভবধামে কে অধিষ্ঠান হইয়াছ যে, নিজের 

গৌরব নিজেই প্রকাশ করিতেছ। তোমার সহিত কথা বলিলে কি আমার 

গৌরব বুদ্ধি হইবে ?” 

“গৌরব বৃদ্ধি হউক, বা নাই হউক অতি অন্ন সময়ও যদি জগতের মুখ 

দেখিতে পাওয়া যায় তাহাতে ক্ষতি কি? তুমি আমার বশ্ঠত। স্বীকার কর, প্রভু 

বলিয়! মাস্ট কর, আমি তোমাকে প্রাণ দণ্ড হইতে মুক্ত করিতেছি । ৮ 
ক ঘ্বণা! কি লজ্জা! এজিদের নিকট ক্ষম। প্রার্থনা! এজিদের 

আশ্রয় গ্রহণ । মাবিয়ার পুত্রের বশ্ঠত। স্বীকার! ছি ছি তুমি আমার 
প্রভু হইতে ইচ্ছ! কঃ? তোমার বংশাবলির কথ তোমার পিতার কথা 

মনে কর? ছি! ছি! বড়ঘ্বণার কথা। এজিদ! এত আশ! তোমার-- 

তুমি আবার মহারাজ ?” 

এজিদ রোষে অধীর হইয়া! বলিলেন, “তোমার গর্দান মারিতে পারি। 

তোমাকে থণ্ড খণ্ড করিয়া, শৃগাল কুকুরের উদরস্থ করিতে পারি। তুমি 

আমার নিকট প্রার্থনা জানাও যে “মহারাজ! মহা! কষ্টে ষেন আমাকে বধ 
বরা ন! হয়।” 

ওমর আলি ক্রোধে বলিলেন, “ধিক তোমার কথায়! আর শত ধিক 

আমার জীবনে! সহজে প্রাঁপ বধ করা হয় ইহাই আবার প্রার্থনা! তোমার 
যাহা করিবার ক্ষমত1 থাকে কর, আমি প্রস্তত আছি।” 

“মরণের পুর্বকে।যে লোকে বিকারগ্রস্থ হয় এ কথ! সত্য, তোমার কপাল 

নিতান্ত মন্দ আমি কি করিব।” 

“তুমি আর কি করিবে? যাঁহ৷ করিবে তাহার দ্বিগুণ ফল ভোগ.করিবে।” 



১৩৬ শিখাদ-সিন্ধু ! 
ঙ রী 

এজিদ সক্রোধে বলিলেন “মরিয়ান ! ইহার কথা আমার সহ হয় না, 

প্রকান্ঠ স্থানে যাছাতে সর্বসাধারণে দেখিতে পারে, বিপক্ষগণ দেখিতে পারে, 

এমন স্থানে শূলিতে চড়াইয়৷ এখনই ইহার প্রাণ বধ কর। কার্ধয শেষে আমাকে 

বাদ দে' ও ।”? 

ওমর আলি বলিলেন, “কার্য শেষ করিলে তোমাকে আর সংবাদ শুনিতে 

হইবে না! তোমারই সংবাদ অনেকে শুনিবে 1” 

মহারোষে এজিদ বলিলেন “আর সহা হয় না মরিয়ান ! শীত্র ইহাকে 
শূলিতে চড়াও ।” মরিগ়ান নতশিরে সম্ভাষণ করিয়! বন্দীসহ দরবার.“হুই তে 

বহির্গত হইলেন। 

“শিবির বাহিরে লোকে লোকারণ্য। নিদ্দিষ্ট বধ্যভূমিতে বন্দীসহ গমন কর! 

বড়ই কঠিন । মরিয়ান শিবির ছারে দণ্ডায়মান হইয়। চিন্তা করিতে লাগিলেন । 

দর্শকগণের মনে কোন প্রকার কট ন! হয়; রাজাজ্ঞাও ,প্রতিপালিত হয় । 

আবার শক্রপক্ষ অতি নিকট। তাহা'রই বা কি কাণ্ড করিয়া বসে তাহারই 

বা বিচিত্র কি? প্রকাশ্ঠ স্থানে শুলিতে চড়াইয়। প্রাণ বধ করিতে হইবে, 
একথাও তাঙ্ারা শুনিয়াছে, শুল দণ্ড যে দণ্ডায়মান হইয়াছে তাহাও স্পষ্ট 

ভাবেই দেখিতেছে। ইহাতে যে তাহার! একবারে নিশ্চিন্ত থাকিবে, নির্বাকে 
দণ্ডায়মান হইয়া! ওমর আলীর বধক্রিয়! সচক্ষে দেখিবেঃ এত কখনই বিশ্বাস 

হয় না? হয় ত কোন নৃতন কাও গঠিয়। ভুলিবে |” 
মরিয়ান বিশেষ চিস্তা করিয়া আদেশ করিলেন যে “বধ্যভূমি পর্্যস্ত 

যাইবার স্থপ্রশস্ত পথ মধ্যে রাখিয়া উভয় পার্থখে সৈম্ত শ্রেণী দণ্ডায়মান 

করা হইবে, প্রহ্থরী এবং প্রধান প্রধান সৈন্াধ্যক্ষ ব্যতীত সামান্ত সৈম্ত কি 

কোন প্রাণী আমার বিনাঙ্গমতিতে এ পথে বধ্যভূমিতে যাইতে পারিবে না। 

আদেশমাত্র নিক্ষোধিত অসি হস্তে সৈম্তগণ গায় গায় মিশিয়া বধ্য ভূমি 
পর্ধ্যস্ত গমনোপযোগী প্রশস্ত স্থান রাখিয়া, ছুই শ্রেণীতে উভয় শ্রেণী পরস্পর 

সশ্ুখে সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। তখন শিবির দ্বার হইতে শুল দণ্ডের সমগ্র 
ভাগ স্পষ্টভাবে দেখ! যাইতে লাগিল। মবিয়ন পুনরায় আজ্ঞা করিলেন 

“শৃল দণ্ডের চতুষ্পার্থে চক্রাকার কতক স্থান রাখিয়া শুূল দণ্ড সহ এঁ চক্রা- 
বারস্কাল, সজ্দিত সৈন্য দ্বার পরিবোষ্টত হইবে । এক শ্রেণীতে চক্রাকারে 



রি 
পঞ্চবিংশ প্প্রবাহ । ১৩ 

স্থান বেষ্টন রিলে শঙ্কা দূর হইবে ন1। সপুচক্র সৈন্য হ্বার! স্থান 
.বেষ্টন করিতে হইবে । চতুর্দিগে প্রহরী নিবুক্ত থাকিবে । বিপক্ষদল হইতে 

মান্য একটা প্রাণীও আমদের নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিয়া না আসিতে 

পারে-__সে বিষয় বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে । আবার এদ্দিকেও শিবির 

বার্ণ চতুষ্টয়ে এবং সীমাস্তস্থানে রক্ষিদিগের উপরে ও সজ্জিত সৈগ্ঠ দ্বারা 

বিশেষ-সতর্কে শিবির রক্ষা! করিতে হইবে 1+ 

মরিয়ান সৈল্যাপ্যক্ষগণকে আহ্বান করিয়া আরও আজ্ঞা করিলেন । “ষে 

সকল সৈন্ট বিশেষ শিক্ষিত ও পুরাভিন, তাহ'দের ছারা শিবির এবং শিবির 

দার চতুষ্টয় রক্ষা! করিতে হুইবে । উত্তর--পুর্ব--দক্ষিণ সীমার, প্রত্যেক সীমায় 
সহ সহস্র সৈম্ত, তীর বর্ষ। তরবারী হস্তে রক্ষিরূপে দণ্ডায়মান থাকিবে। 

শিবিরের মধ্যে যেখানে যেখানে প্রহরি নিযুক্ত আছে সেই সেই স্থানে 
দ্বিগুণিত প্রহরি, ও সম্ভব মত সৈম্ত নিয়োজিত করিয়া! শিবির রক্ষা করিতে 

হইবে। সৈম্ভাধ্যক্ষগণ আপন আপন ৈনম্ুদলের কার্ধযপ্রত্তি বিশেষ 

সতর্কিত ভাবে দৃষ্টি রাখিবেন। 

ওমর আলির বধ সাধন হছইতে-_কল্য প্রভাত পর্যযস্ত; সাধ্যাতীত সতর্কের 

সহিত থাকিতে হইবে । সৈম্তাপ্যক্ষগণ অশ্বারোহী হইয়। মৃহূর্তে মৃহ্র্তে শিবিরের 
চতুষ্পার্থ্ে বেষ্টন করিবে । ওমর আলির বধ সাধনে হর্ষ, বিপদ্দ, বিষাদ; 

সকলেই রহিরাছে। সকল দিকেই দৃষ্টি রাখিতে হইবে । সাবধান ! 

আমার এই আজ্ঞার অন্থমাত্রও নেন অন্যথা না হয়। আর যে সকল সৈন্য 

নূতন গ্রহণ করা হইয়াছে তাহাদিগকে কখনই শিবির রক্ষার কার্ধ্যে, কি সীম! 

রক্ষার কার্যে, কি প্রহরীর কার্ষ্ে, কোনরূপ কার্যে নিযুস্ত কর! হইবে ন।। 

এমন কিঃ-আমার দ্বিতীর আদেশ পধ্যস্ত তাহারা শিবির মধ্যে প্রবেশ 

করিতে পারিবে না ।-_প্রকাশ্ঠ ভাবে তাহাদিগকে এ সকল কথা না বলিয়া 

বাহিরের অন্য কোন কার্যে কি শূল দও তে প্রণালীতে রক্ষা করার আদেশ 

কর! হইয়াছে, তাহাতেই নিযুক্ত করিতে হইবে । কিন্ত সে সগুচক্রের সীম! চক্রে 

কি যষ্ঠ, পঞ্চম চক্রে, তাহাঙ্গিগকে নিবুক্ত করা হইবে না। ১ম ২য় ওয় চক্রই 
তাহাদের স্থান--শুল দণ্ডের নিকট হইতে উপরোক্ত চক্র ত্রয় ভিন্ন অন্য কোন 

চক্রে তাহারা_ন। যাইতে পারে__€০স বিষয় বিশেষ সাবধান হুইতে হইবে ।+ 

দু ১৮ 
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মরিয়ান এই সকল আদেশ করিয়া, বন্দীসহ বধ্যভূমিতে যাইতে উদ্যত 
হইলেন। বন্দী ওমর, চতুর্দিকে চাহিয়া বধ্যভূমিভে যাইতে অসন্মত 
হইলেন। রা 

মরিয়ান বলিলেন “ওমর আলি! তুমি জানিয়৷ শুনিয়। বিহ্বল হইতেছ ৯১ 

বন্দীভাবে রাজ আজ্ঞা অবহেল1 ?-তুমি স্বেচ্ছ৷ পূর্বক বধ্যভূমিতে না গেলে, কি 
আমি তোমাকে শুলিতে চড়াইয়া মারিতে পারিব না? তুমি এখনও 
যদি মহারাজ এজিদের বশ্ততা শ্বীক।র কর, প্রভূ বলিয়। মান্য কর, অপরাধ 

মার্জনা হেতু যোড়করে ক্ষমা প্রার্থন! কর, তবে এখনও তোমার শ্রাণ রক্ষা 

হইতে পারে। আমি মহারাজের রোষাগ্মি নির্বাণ করিতে চেষ্টা করিব। 
বধ্যভূমিতে যাইবে না! একি কথা? সাধ্য কি যে, তুমি না যাইয়া পার? 

তোমাকে নিশ্চয়ই এঁ শূলিদগ্ডের নিকটে যাইতে হইবে, শুলে আরোসণ 

করিতে হইবে১- বিদ্ধ হইতে হইবে, মরিতে হইবে ।--মহারাজ এজিদের 

আজ্ঞা অলঙ্ঘনীয়।” 
ওমর আলি বলিলেন, “তুমি যদি আমাঁকে লইয়া যাইতে পার, লইয়! যাও 

-_শুলে দেও। কিন্ত আমি ইচ্ছাপূর্ধক শুলদণ্ডের নিকটে যাইব না?” শূলিতে 
আরোহণ কর! ত শেষের কথা-_আমার প্রাণ বধ করাই ততোমাদেয় ইচ্ছা; 

তরবারি আছে আঘাত কর,--তীর আছে চক্ষু পার কর, বর্ষা আছে বিদ্ধ 

কর,--গদা আছে মস্তক চূর্ণ কর,-্ীসী আছে গলায় দির। শ্বাস বদ্ধ কর, যে 

প্রকারে ইচ্ছ! হয় প্রাণ বাহির কর।-_-আমি শুলিতে চড়িব না।” 

«আমি তোমাকে শূলিতে চড়াইব। মহারাজ এজিদের আজ্ঞা প্রতিপালন 
করিব।' তুমি তোমার প্রাণ বাহির করার আ'র দশটা উপায় বাহির করিলেও, 

” তাহা গ্রাহ হইবে না। প্র একমাত্র শুলিদণ্ডেই তোমার জীবন. শেব- কেন 

আমাকে বিরক্ত কর ?” 

“তোমার ক্ষমত। থাকে আমাকে লইয়া! যাও।” 

“কেন ? শুলিতে চড়িয়! প্রাণ দিতে কি লজ্জা বোধ হয়? হায়রে লঙ্জ] ! 

এমন অমূল্য জীবনই যদি গেল তৰে লজ্জায় ফল'কি? 

-'আমি তোমার কথ! শুনিতে ইচ্ছা করি ন!, তোমার কার্ধ্য ভুমি কর, 

আমি আর এক পদও অগ্রসর হইব ন1। 



পঞ্চবিংশ শ্রবাঁহ। ১৩৯ 

“মৃহ্র্ত পরে যাহার জীবনকাগ্ডের শেষ অভিনয় হইয়। জীবনের মত 
যবনিক। পতন হইবে, তাহার আবার এত আম্পর্দা ?” 
9) এনেখ্ মরিয়ান ! সাবধান হইয়া কথা ঝলিস্। আমার হস্ত কঠিন বন্ধনে 

বাধা, আছে নৃতবা তোর মুখের শান্তি করিতে ওমর আলিকে বেশী দূর 
যাইতৈ হইত ন1 1” 

মরিয়ান, মস্থাক্রোধে ওমর আলিকে পশ্চাদদিক হইতে সজোরে ধাকা 

দিয়] বলিলেন, “চল্ তোকে পায় হাটাইয়া৷ লইয়া! শুলিতে চড়াইব |” 
ওমর আলি নীরব । মরিয়ান অনেক চেষ্টা করিলেন, তিল পরিমাণ 

স্থানও ওমর আলিকে সরাইতে পারিলেন না । লজ্জিত হইয়া বলিলেন, 

“তোকে সকলে একত্রে একযোগে ধরিয়! শৃন্তে শুন্তে লইয়া যাইব ।” 
ওমর আলি হাস্ত করিম! বলিলেন, “মরিয়ান, তুমিত পারিলে না? 

সকলে একত্র হইয়া আমাকে শূলিদণ্ডের নিকটে লইয়! যাইবে টা তোমার 
গৌরব কি? তুমি সুখী হও কোন মুখে ? 

“আমি সুখী হই বা না! হই তোকে ত শুলীতে চড়াই।» 
“এখান হইতে লইয়া যাইতে পারিলে ত শূলী ?” 

মরিয়ান প্রহরিগণকে বলিলেন, “তোমরা! অস্ত্রসন্ত্র রাখিয়া সকলে ইহাকে 
ধর, শূন্যে শৃন্তে লইয়া আমার সঙ্গে আইস ।» 

প্রহরিগণ প্রভু আজ্ঞা প্রতিপালন করিল বটে, কিন্ত ওমরআলী 
সেই পাষাণ, সেই পাষাখুময়__-অচল । তিনি যে পদ যেখানে রাখিয়৷ ছিলেন্ 
সে পদ সেইখানেই রহিয়া গেল" প্রহরিগণ লজ্দিত-মরিয়ান, রোষে 
অধীর। 

«  মরিরান পুবরাঁয় বলিতে লাগিলেন, «মহা বিপদ ! এখান হইতে বধ্য 

ভূমি পর্য্যস্ত লইতেই এত কষ্ট, শৃলটুতে চড়াপ ত সহজ কথা নহে ।” 
ওমর আলি বলিলেন, “মরিয়ান ! চিন্তা কি? তুমি যদি আমাকে বধ্যভূমি 

পর্য্যন্ত লইয়া! যাইতে পার, তাহা হইলে আমি ইচ্ছা করিয়া শূলীতে চড়িব। 
টুমি চিন্তা করিও না। যতক্ষ জগতে থাকি, হাসি তামসা করিয়া চলিয়া 
যাই।-_মরণ কাহার না আছে ? আজ আমার এই প্রকার মরণ হইতেছে, 
কাল--না হউক, কালে-_€তোমাকেও অন্য প্রকারে মরিতে হইবে ।” 



১৪০ বিষাদ-দিন্ধু 

মরিয়ান মনে মনে বলিতে লাগিলেন, “এখান হইতে বরাধরী করি 

লইয়া গেলেও ত শূলে চড়াণ মহা বিপদ দেখিতেছি। আবছুল্লা জেলাকে 

ডাকি, এই স্থির করিয়। প্রকাশ্তভাবে বলিলেন, “আবছুলা জেয়াদকে ডাকিয়া 

আন ? আর তাহার অধীনে কএক জন বলবাঁন সৈন্য গত কল্য সৈন্যদলে নাম 

লিখাইযাছে তাহাদিগকেও এখানে আসিতে বল ।” 

ওমর আলি বলিলেন, “ওহে মন্ত্রি!_-কোন আবছুল্লা জেয়াদ ? কুফা নগ- 

রের জেয়াদ ?--0সই নিমকহারাম জেয়াদ ? বিশ্বামঘাতক জেয়াদ ? না অন্য 

কেহ ?” রি 

“তাহাতে তোমার প্রয়োজন কি 2” 

“প্রয়োজন কিছু নাই--তবে পাপাস্মার মুখখানি চক্ষে দেখিবার ইচ্ছা 

অনেকদিন হইতে আছে। শীত্ব আসিতে বল, মরণ কালে দেখিস বাই ।” 

“তোমার অস্তিমকাল উপস্থিত__-এ সময্বেও তোমার হাসী ভাদসা-_ 
এ সময়েও আমাদিগকে দ্বণ! ?» 

“কাহার অস্তিমকাল কোন সময় উপস্থিত হয়. তাহ! তুমি বলিতে 

পার, না আমি বলিতে পারি ?”, 

“আমি তজআর তোমার মত মূর্থ নহি, যে, কারণ, কার্ধ্য, যুক্তি, অবহেলা 

করিয়া, কেবল ঈশ্বরের প্রতি চাহিয়া থাকিব । তুমি মনে করিয়াছ যে, আমরা 

তোমার প্রাণবধ করিতে পারিব না। আমাদের হস্তে মরিবে না। 

ওমর! অঙ্গারও যদ্দধি হরিদ্রার কান্তি পায়, মশকও যদি সমুদ্র শোবিয়া ফেলে, 

অচলও যদ্দি সচল ভাব ধারণ করে, রবি দেবও যর্দি পশ্চিমে উদ্দিত হয়, 

তথাচ তোমার জীবন কখনই রক্ষা হইতে পারে না। অরিয়ানের হস্ত হইতে 

বাঁচিয় প্রাণ বাচাইতে পার না । মূহূর্ত পরেই তোমার চক্ষের পাতা ইহ- 
কালের জন্য বদ্ধ হুইবে। শুলদও তোমার মস্তক ভেদ করিয়া বহির্গত 

হইবে । এখনও ধাচিবার আশী- জেয়াদকে দেখিবার আশা ?” 

“অত বক্তৃতা করিও না, অত দৃষ্টান্ত দিয়াও আমাকে বুঝাইও ন1। ঈশ্বরের 

মহিমার পার নাই। তিনি হজরত এক্রাহিমকে অখ্ি হইতে, ইছুফকে কুপ' 

হইতে, নুহকে তুফান হুইতে, রক্ষা! করিয়াছিলেন । কত জনকে কত বিপদ, 

কত কষ্ট, কত দুঃখ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন»--করিতেছেনঃ এবং করিবেন । 



লা 

গু 

পঞ্চ বিংশ প্রবাহ । ১৪১ 

আর আমাকে এই সাগান্য যন্ধন হইতে, এজিদের আদেশ হইতে, আর 

নিতান্ত আহম্মক মঞ্ধ্রি মরিয়ানের হস্ত হইতে, উদ্ধার করা তাহার কতক্ষণের 

কার্য ?” 

“তোমার ঈশ্বর, বুক্তি কারণের নিকট পরাস্ত । আমি যদি তোমার এই 

বদ্ধন না খুলিপনা দেই “তামার ঈশ্বর অদৃষ্যভাবে খুলিয়া দ্রিন দেখি? কারণ 

ব্যতীত কোন কালে কোন কার্য হইয়াছে? দৈব কথ! দৈবশক্তি ছাড়িয়া! দেও 

না কয় তোমার বস্ত্রাঞ্চলে বাধিয়া রাখ ; ওকথায় মরিক়ানের মন টলিবে না ।” 

“মন উলিবে না বটে? প্রাণ টলিতে পারে ।» 

“পুর্বেই বলিয়াছি__-মরিরাঁন তোমার মত পাগল নহে।” 

এদিকে বীর বর আবছুল্ল! জেয়াদ কয়েক জন সজ্জিত সৈন্য সহ মরিম্নানের 

নিকট উপস্থিত হইয়। উপস্থিত ঘটন1 দেখিলেন-_শুনির়া আরও চমত্কৃত 

হইলেন । ক্ষণকাল পরে জেয়াদ গম্ভীরস্বরে বলিলেন, “আমি ওমর আলিকে 

বধ্যভূমিতে লইতেছি। কি আশ্চর্য্য ওমর আলিকে মৃত্তিকা হইতে শুনে) 

উত্তোলন কর! যায় না। এ কি কথা ?- অস্ত্রের সাহায্য সকলেই সকল 

করিতে পারে %% 

জেয়াদ ওমর আলির নিকট যাইয়া তাহাকে মৃত্তিকা হইতে শূন্য 

করিতে অনেক চেষ্টা করিলেন,__পারিলেন না । লজ্জা রাখিবার আর স্থান 

কোথা ? বিরক্ত ভাবে বলিলেন “বাহরাম» তুমি ত আপন বাহুবলের 

ক্ষমত1 অনেক দ্লেখাইয়াছ_-উঠাও।” 

মরিয়ান বলিলেন “বাহরামের বাহুবল দেখিয়া আমি চমত্কৃত হ্যাছি। 

সত্য কথা বলিতে কি ই গুণেই আমি বাহরামকে সৈন্যদলে আদরে গ্রহণ 

করিয়াছি । এখন পদোন্নতি-_পুরস্কার মফলই-যি ওমর আলিকে-_” 

বাহরাম মারিয়ান এবুং জেয়াদকে, অভিবাদন করিয়া বলিলেন, 

“গোলাম এখনই হুকুম তামিল করিতেছে ।” 

ওমর আলি আড় নয়নে বাহরামকে দেখিয়া বলিলেন, “জেয়াদ 

কত জনকে ঠকাইতে চাও? স্ব বিবরণে প্রভু হোসেনকে ঠকাইয়াছ, 

মদিনার বিখ্যাত বীর মসবেমকে ঠকাইয়াই-আজ আবার কাহাকে 

ঠকাইবে। ? 



১৪২ বিনাদ-সিন্ধু ! 

জয়াদ বলিশেন, “তোমার অস্ত্রের ধার বদ্ধ হুইয়াছেঃ কিন্তু কথায় ধার 

টুক এখনও আছে? এখনই সে ধাব বন্ধ হুইবে।-উপবুক্ত লোক 

আনিয়াছি |” |] 

“উপবুক্ত লোক হইলে অবশ্তই পরাস্ত স্বীকার করিব। সে যাহা বলিবে 
বিন1 বাক্য ব্যয়ে শুনিব, কিন্তু মর! বীচ ইশ্বরের হাত ।” 

“অরে মূর্খ ! এখনও মরা বীচ। ঈশ্বরের হাত; তোণার ঈশ্বর এখনও 

তোমাকে বাচাইবেন,_-ভরসা আছে ? ইচ্ছা করিলে মহারাজ এজিদ বাচাইলে 

বাচাইতে পারেন ?” 

“রে বর্ধর জেয়াদ | তৃই ঈশ্বরের মহিম। কি বুঝিবি-_-পামর ? 
“(তামার হিতোপদেশ আর শুনিতে ইচ্ছ! করিনা । এখন গাত্রোথানকরুন 

যমদূত শিয়রে দণ্ডায় মান।” 
ওমর আলি জেয়ান্দের কথায় কোন উত্তর করিলেন না, সেই পুর্ববৎ 

দ্গডারনান সেই অটল, --অচল। 

জেরা বাহারামকে পুনরানন বলিলেন, “আর দেখ কি? উহাকে বধ্য 

ভূমিতে লইরা চল।” 

বাহরাম সিংহ বিক্রমে ওমর আলীকে ধরিল এবং জন্ম মহারাজ এজিদ, 

শন্দ করিয়া একে বারে শুন্তে উঠাইরা! বলিতে লাগিল,__ণ্হুকুম হয়ত এই 
স্থানেই ইহার বধ ক্রিয়৷ সমাধা করিয়াদেই । এক আছাড়েই অস্থি চূর্ণ করিয়! 
মজ্জ। বাহির করি ।” 

বাহরামের বাহুবল দেখিয়া মরিরান, জেয়াদ, শত মুখে প্রশংসা করিতে 

লাগিলেন,“মরিয়ান উচ্চৈ০স্বরে বলিতে লাগিলেন, “বাহরাম ! ওমর আলীকে 

মারিয়া ফেলিও ন1।-_রাজাজ্ঞা তাহা নহে, শূলীতে চড়াইয়া মারিতে হইবে-_ 
শিবিরের মধ্যে বধের ইচ্ছা থাকিলে অনেক উপায় ছিল। শৃলীদও পর্য্যস্ত 

শূন্য ভবে লইয়া! যাইতে হইবে ।৮ 
যে হুকুম বলিয়। বাহরাম এজিদের জয় ঘোষণ। করিতে করিতে, ওমর 

আলীকে তৃণবৎ লইয়া! চলিল, মরিম্নান জেয়াদ হাসিতে হাসিতে, আর আর 

সঙ্গি সহ চলিলেন। দৃষ্তঠ ভয়ানক ! সকলের চক্ষেই ভীম দর্শন। শুল 

দণ্ডের চতুঃপার্খে টক্রাকারে সৈম্যশ্রণী দণ্ডায়মান । দর্শক গণের চক্ষু, শুলের 
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অগ্রভাগে। কাহারও মুখে কথা নাই । সকলেই নীরব। প্রাস্তরময় 
নীরব। 

বাহরম,'ওমর অলিকে শূল দণ্ডের নিকট লইয় ছাড়িয়া দ্রিলেন। জেয়াদঃ 
মরিয়ান পুনঃ পুনঃ বাহরমকে প্রশংসা! বাদ করিতে লাগিলেন, অবশেষে 

বলিলেন, “বীরবর বাহারম ! তুমি ওমর আলিকে শুলীদণ্ডে চড়াইয় রাজাজ্ঞ। 

প্রতিপালন কর ।” 

জেয়াদ মরিয়ানকে বলিলেন, “আনার ইচ্ছা, থে পর্য্যন্ত যুদ্ধ শেষ না 
হয় ০. পর্য্যন্ত ওমর আলি শৃল দণ্ডেই বিদ্ধ থাক্। 

মরিয়ান বলিলেন, “এ কথাটা বড় গুরুতর ! মহারাঁজের অভিপ্র।য়ের 

আবশ্তক। শত্রর মনে কষ্ট দিতে, তোমার এ যুক্তি সর্ব প্রধান বটে-_কিস্তু রাজা- 
জ্ঞা তাহা নহে। আমার মতে মৃত দেহে শ্রক্রত। নাই, কিন্ত হানিফার, 

বিশেষ মন-_কষ্টের যে কারণ হইবে তাহাতেও সন্দেহ নাই । শত্রুকে জব্দ করাইত 

কথা-_তোঁমার মত প্রকাঁশ করিয়া মহারাজ নিকট হইতে ইহার মীমাংস। করিয়! 

আসিতেছি। তুমি এদিগের কার্ধ্য শেষ কর, আমার প্রতি যে ভার অর্পিত 
হইয়াছিল আমি সে ভার তোমাকে অর্পন করিলাম। তুমি ওমর আলিকে 
মহারাজের আজ্ঞামত বধ কর। আমি মহারাজ নিকট হইতে এ কথার 

মিমাংস! করিয়া এখনি আসিতেছি।» 

জেয়াদ, বাহরামকে বলিলেন, বাহরাম। বন্দীকে জিজ্ঞাসা কর, 

এখন তার আর কথ! কি? এখনও মহারজ এজিদ দয়া করিতে পারেন।” 

বাহরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, “ওমর আলি! তোমার অন্তিম কাল উপ- 

স্থিত। কোন কথা বলিবার থাকেত বল,_-আর বিলম্ব নাই & ওমর আলি 

বলিলেন “এতক্ষণ অনেক বলিয়াছি আর কোন কথা নাই, তবে যাইবার 

সময় এক বার ঈশ্বরের উপাসন! করিয়া যাই | আমার হস্ত পদ যে প্রকার 
কঠিন বন্ধনে বাঁধা আছে, ইহাতে সম্পূর্ণ রূপে উপাসনার ব্যাঘাত হই- 
তেছে। যদি তোমাদের সাহস হয়, তবে আমার হস্তের বন্ধন খুলিয়। | 

দেও( আমি অন্তিম সময়ে একবার পরম কারুণিক পরমেশ্বরের যথার্থ 

নাম উচ্চারণ করিয়া আমার জাতীয় উপাসনায় অন্তরকে পরিতৃপ্ত 
করি।” 



১৪৪ বিষাঁদ-নিন্ধু ! 

জেয়াদ বলিনেঃ “ওমর ! তুমি সচ্ছন্দে তোমার ই্ট-দেবতার নাম কর। 
তোমার ঈশ্বরকে যথাবিধি পুজাকর। আমি তোমার হস্তের বন্ধন খুলিয়া! দিতেছি 
মৃত্যু কালে ঈশ্বরের নাম করিতে আমি কখনই বাধ! দ্রিবনা। ঈশ্বর 

তোমাকে যে এখনও রক্ষা! করিতে পারেন, এ ভ্রম পুর্ণ সংস্কারেরও পরীক্ষা 
কর। আমি তোমাকে তোমার ইষ্ট দেবতার শপথ দিয়! বলিতেছি, 

তোমার উদ্ধারের জন্য কায়মনে তোমার নিরাঁকার-_নির্ব্বিকার দয়াল প্রভুর 
নিকট আরাধনা কর। “এই বলিয়া জেয়াদ স্বহস্থে ওমর আলির বন্ধন মোচন 
করিয়। দ্িলেন। ওময় আলি মৃত্ভিকাদ্বারা * “অজু” ক্রিয়া সমাপন ব্।রয়া 

যথারীতি ঈশ্বরের উপাসনা করিলেন । উপাসনার পর ছুই হস্ত তুলিয়া মহাপ্র- 
ভূর গুণান্থবাদ করিতে করিতে, শুল দণ্ডের চতুর্দিকে চাহিয়া! দেখিলেন, এবং 

বীরত্বের সহিত ঈশ্বয়ের নাম উচ্চারণ করিয়া! দণ্ডায়মান হইলেন । বাহরাম, 

ওমরআলির সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন, জেয়াদ ! বিশ্বাস ঘাতকের ফল গ্রহণ 

কর! মোসলেমের প্রতিশোধ গ্রহণ কর! ওমর আলিকে উদ্ধার করিতে 

আসিয়া তোমাকে সুযোগ মতে পাইয়াছি ছাড়িব না । (৫ সজোরে আঘাত ) 

জেয়াদ শির দেহ বিচ্ছিন্ন হইলে, শির সংযুক্ত কেশ গুচ্ছ ধরিয়া,__1শর হস্তে 

বাহরাম বলিতে লাগিলেন, রে বিধন্মী এজিদ ! দেখ.কি কৌশালে বাহরাম 
ওমর আলিকে লইয়৷! চলিল। কেবল ওমর আলিকে উদ্ধার জন্তই বাহরাম , 

ছদ্মবেশে তোমার প্রিয় সেনাপতি জেয়ার্দের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। আমি 

মহম্মদ হানিফার দাঁস। যুদ্ধ সময়ে আগন্তক সৈন্তগ্রহণ করার এই প্রতিফল। সৈন্ত 
বুদ্ধির লালসায় ভবিষ্যত চিস্ত। ভুলিয়া যাওয়ার ফল দেখ--এই দেখ, 

আজ কি ঘটিল। আগন্তক সেনায় বিশ্বাস নাই বলিয়1, তোমার মন্ত্িপ্রবর, 

শুল দণ্ডের ১ম ২য় ৩য় চক্রে নূতন সেনা সন্নিবেশিত 

করিয়াছেন। ইহার! বাহির চক্রে থাকিলে কি জানি কি বিপদ ঘটায় 

ভাহার এই ছুশ্িন্তায় ঈশ্বর আমাদেরই মঙ্গল করিয়াছেন । এখন দেখ 

বাহরাম জেয়াদের শির লইয়া বীরত্ব প্রকাশে, ওমর আলিকে সঙ্গে লইয়। 

চলিল ।,. 
24:2০ ০০4০৬৭০৬০০৬ 

* জলাভাবে মুত্তিক1 দ্বার। শীরর পরিত্র করার বিধি আছে তাহার নাম 

তাএম্মাম। 

১২ 



হা 

পঞ্চবিংশ প্রবাহ । ১৪৫ 

ভমরআলি জেয়াদের কটা-বন্দ হইতে তরবারী সজোরে টানি লইয়া, বলিতে 
লাগিলেন, মহন্মদ্রীয় ভ্রাতাগণ! আরকেন ? প্রভুর নাম ঘোষণ। .করিয়। 

ঈশ্বরের গুণগান করিতে করিতে শিবিরে চল। ওমর আলি সহজেই উদ্ধার 

ছইল। আর আত্ম গোপনে প্রয়োজন কি? ১ম ২য় ৩য় চক্রের 

মেনাগণ সমস্বরে“আলাছ আকবর”*জয় মহম্মদ হানিফ ! জয় মাহাম্মদ হানিফ ! 

বলিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল । দেখিতে দেখিতে €র্থ এব ৫ম চক্র ভেদ 

করিয়া ষ&ঁ চক্রে পড়িল। ঘোর সংপ্রাম-_অবিশ্রাস্ত অসি চলিতে লাগিল। 

এজিদের৯ বিশ্বাসী সৈম্তগণ, যাহারা ষষ্ট এবং সপ্তম চক্রেছিল হঠাৎ ম্বপ- 
ক্ষিয় সৈন্তগণের বিদ্রোহিতা দেখিয়! মহাভীত হইল ॥ বাহিরের শক্র, 
ওমর আলিকে না লইতে পারে, ইহাই তাছাঙ্গের মনের ধারণ! ! তাহা- 
তেই মন সংষোগ--সতর্ক। হঠাৎ বিপরীত ভাব দেখিরা কিছুই স্থির করিতে 

পারিল না। কোথা! হইতে কি ঘটিল ? কি কারণে সৈম্তগণ বিভ্রোহী হইল ? 
কিছুই সন্ধান করিতে পারিল ন1। জেয়াদের খস্ডিত শির অর্পরিচিত সৈম্ 
হন্তে দেখিয়া, নহারাজ এজিদ বাচিয়াছেন কিনা ? ইহাই সমধিক শক্কার 

কারণ হইল।-_ চক্র টিকিল না। মুক্ত মধ্যে চক্রভগ্র করিয়।৷ ওমর আলি, 
এবং বাহুরাম সঙ্গিগণ সহ শক্রু চক্র ভেদ করিয়া! বাহিরে আমিলেন, যাহার! 
সম্মুখে পড়িল তাহারাই রক্ত মাধ! হইয়া! মৃত্তিকাশারী হইল। ্ 
আশ! ছিল কি ?-_-ঘটিল কি? কোথায় ওমরআলির শৃলীবিদ্ধ শরীর, সকলের 

চক্ষে পড়িবে, __ন[ জেয়াদের খণ্ডিত দেহ দেখিতে হুইল । মরিক়ানের হুঃখের 

সীম। নাই। ওদিকে হানিফা-_শিবিরে শত সহশ্র ৰজয় নিশান উড়িতেছে,_. 

সন্তোষ স্চক বাজনাক় দামস্ক প্রাস্তর কাপাইক়! তুলিতেছে। এজিদ এ সংবাদে 
ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়! বধ্য ভূমিতে আগমন করিলেন, এবং বলিতে লা গলেন 
“হায়ৎ ! কারবধ কে করিল ? যাহা হউক হ্থানিফার উচ্চ চিস্তার বলে ওষর 

আলি কৌশল করিয়! প্রাণ বাচাইল । আমাদেরও শিক্ষা হইল। সনরক্ষেন্তে 
আগন্তক সৈম্তকে বিশ্বাস করিরা! সৈন্ত শ্রেহীতে গ্রহণ করার প্রতিফল, প্রত্যক্ষ 

প্রমাণ-_স্পষ্ট ভাবে দেখাঁইয়াদিল। আমাদের অজ্ঞতা, অদুরদর্শীতার কার্য 
. ফন, হাতে হাতে প্রাপ্ত হইতে হইল। আমার ইহাতে ছুংখ নাই। কিন্ত 
| পর শির--শৃন্ত থেহ দেখি! কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিভেছি ন!॥ 

৯৪) 



১৪৬ বিষাদ-নিন্ধু ! 

জেন্কদের শির সাজ হানিক্ষায় শিবিরে যাইবে একথা কাকার মনে ছিল? কে 

ভাবিয়াছিল 1--চিস্কা কি $ এখনই প্রতিশোধ, এখনই ইনার প্রদ্ধিশোধ 
নাইব। এ শৃলী দও য়ে ভাবে আছে সেই ভাবেই রাখিব। ভবিষ্যত 
বিগদগণন্। করিয়। আর বিরত হইব্না। আর কাহারও কথা শুনিবন!1 $ 

বাও.এখনই ঘর্বমান্ক যাও ! জয়নাল অবিদিনকে ৰান্ধিয়া আন। এর শূলী দণ্ডে 
ভাবাকে চড়া প্রিয় বন্ধু জেযাদের শোক নিবারণ করিব। মনের ছুইখ দুর 
ররিব+ জয্নাল বধে শত শত বাঁধা দিলেও এজিদ আজ ক্ষান্ত হইবে না । 

শুকিতে চড়াইয়! পক্রবধ করিতে পারি কি না| হানিফাকে দেখাইতে এজিদ 

রুখনট ছুলিবে না| বন্দীকে ধরিয়! আনিয়া শূলীতে চড়াইৰ ইহাতে 
জার শঙ্কাকি? শঙ্কা থাকিলেও অ|জ এজিদ্ কিছুতেই সক্ক,চিত হইবে ন। 
্রথনই বাঁও! মরিয়ার ! এখনই যাও! জয়নালকে ধরিয়া আন-_-এজিদ এই 
বধ্য ভুষিতেই রহিল। ভেরীর বাজনার সহিত ডঙ্কার ধ্বনীর সহিত-_-নগরে, 
ধ্রীক্যিরে,সমর ক্ষেত্রে, হাষিফাঁর শিবিরের নিকটে, ঘোষণ! করিয়া! দেও যেও ওময় 
আবির জন্ত যে শূলী ও স্থাপিত কর! হইয়াছিল, সেই শুলীদণ্ডে জয়নাল কে 
চড়াইয়! জেয়াদের প্রতিশোধ লওয়া যাইৰে”। 

মরিরান জার স্থিরূক্তি করিলেন না। রাজাদেশ লীরোধার্য্য,ঘোষণ। প্রচারের 

আজ্ঞা করিয়া! সৰিংশতি অশ্বারোহি সৈন্য সহ অস্বারোহণে তখনই নগরা 
ভিসুদ্বে ছুটিবেন। 



ষড় বিৎশ প্রবাহ । 

_ এক ছুযখের কথাশেষ না হইতে হইতেই আর একটী ছঃখের কথ! 
গুনিভে হইল। জয়নাল আবিদিনকে, অন্যই শুলীতে চড়াইয়া জেয়াদের 
প্রতিশ্পধে লইবে। এজিদের এরই প্রতিজ্ঞা । 

জয়নাল বন্দীগৃহে নাই, একথা এজিদ পক্ষীয় একটা প্রাণীও অবগত নুহ । 
মরিয়ান কারাগার বহিদ্বারে উপস্থিত হইয়া! প্রহরিকে অক্ছমতি করিলেন। 

"তোমরা কয়েকজন জয়নাঁলকে ধরিয়া আন, সাবধান আর কাহাকে কেহ কিছু 
বলিও না1।” 

মন্ত্রিরের আজ্ঞান্প প্রহরিগণ কারাগার মধ্যে প্রবেশ করিল। ক্ষণকল 

পরে ফিরিয়া! আসিয়া বলিল, “জয়নাল এগৃহে নাই 1” 

মরিয়ানের মত্তক ঘুরিয়! গেল, অশ্বপৃষ্ঠে থাকিতে পারিলেন না । উদ্থিণ্ 
চিত্তে স্বয়ং অনুসন্ধান করিতে চলিলেন, কারাগৃছের প্রত্যেক কক্ষ তন্ন তন্ন 

করিয়া দেখিলেন, কোন সন্ধান পাইলেনন।। হোসেন পরিজনের চিতবিকাঁর 
এবং হাবভাব দেখিয়া! নিশ্চয় বুঝিলেন,--জয়নাল বিষয়, ইহারাও অভ্াঁত। 
বিলম্ব না করিয়া নগরমধ্যে অনুসন্ধান গ্রবর্ত হইলেন । 

ওদিকে মহম্মদ হানিফ এক বিপদ হইতে উদ্ধার হইয়া! স্থিভীয় বিদ্ধ 

সম্মুখে করিয়া বসিলেন। বলিতে লাগিলেন_-“যাহার জন্ত মহাঁসংগ্রাম, যাহার 

উদ্ধার জন্য মদিনা হইতে দ্বামস্ক পর্য্যন্ত স্থানে স্থানে শোণিত প্রবাহ, শত শত 
বীরের আত্ম বিসঙ্জন, মদিনার সিংহাসন শূন্ত, সেই জয়নালের প্রাশবধ। 
ইহা অপেক্ষা ছুঃখের কথা আর কি আছে? ওমর আলিকে ঈশ্বর রক্ষা 
করিয়াছেন, সেই ক্রোধে এজিদ জয়নালকে শূলিতে চড়াইয়! সংহার করিবে? 

হায়! হয়! যাহার উদ্ধার জন্য, এতদুর আসিলাম,_-যাহার উদ্ধার জন্য এত 

আত্মীয় বস্ধ হারাইলাম $--হায় ! হায় ! আজ স্বচক্ষে তাহার বংক্রিয়। দেখিতে 
হইল। কোন পথে কোন কৌশলে আনিয়। শূলীতে চড়াইবে, তাহার সন্ধান কি 
প্রকারে করি,--উদ্ধারের উপায়ই ব করি কি প্রকারে? সন্ধান করিয়া কোন ফল 



১৪৮ বিষাদ-সি্ধু ! 

দেখি না। সামান্য স্বযোগ পাইলে যে নিজের উদ্ধার নিজে করিতে পারিবে, 

সে ক্ষমতা কি তাহাঁতার মন্তকে আছে? 

হায় ! হায়! আমার সকল আশাই মিটিয়! গেল । কেন দামস্কে আসিলাম ? 

কেন এত প্রাণী বধ করিলাম ? কেন ওমর আলিকে কৌশলে উদ্ধার করি- 

লাম? ওমর আলির প্রাণ দিয়াও যদি, জয়নালকে রক্ষা করিতে পারিতাম 

তাহা! হইলেও উদ্দেশ্ত ঠিক থাকিত ; বোধহয় এমাম বংশও রক্ষা হইত। 

দয়াময়! জয়নালকে রক্ষা করিও। আমার বুদ্ধির আজ বিপর্ধ্যয় ঘুটিয়াছে। 
ভেরীর বাজনার সহিত ঘোষণার কথা শুনিয়। আমার মস্তকের মজ্জ! শুফ হইয়। 
যাইতেছে । ভ্রাতঃ_গুমর আলি ! ভ্রাতাঃ--আক্েল আলি (বাহরাম) প্রিয় বন্ধু 

মসহাব-_-চির হিতৈষী গাজী রহমান কোথ। ? তোমরা জয়নালের প্রাণ রক্ষার 

উপায় কর, আমি কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না, চতুদ্দিক অন্ধকাঁর 
দেখিতেছি।” 

গাজী রহমান বলিলেন, ৰাদসা নামদাঁর ! আপনি ব্যস্ত হইবেন ন1। 

ধৈর্যধারণ করুণ, পরম কারুনিক পরমেশ্বরের প্রতি নির্ভর করিলে অবশ্তই 

শান্তি বোধ হইবে। মনে করিলাম আজই বুদ্ধের শেষ, জীবনেরও শেব। 
যে কল্পনা করিয়। আজ পর্য্যস্ত এজিদ্দের শিবির আক্রমণ করিনাই, সে কল্পনার 

ইতি এখনই হইয়া! গেল। কোন উপায়ে অগ্রে জরনালকে হস্তগত করাই আমার 
উদ্দেশ ছিল। কারণ এজিদ রীতিনীতির বাধ্য নহে । স্বেচ্ছাচার কলঙ্ক 

রেখায় তাহার আপাদ মস্তক জড়িত। এই দেখুন জেগাঁদ মার! পড়িল, 

জয়নালের প্রাণ বধের আজ্ঞা প্রচার হইল। এই সকল ভাবিয়া চিত্তিয়া স্থির 

করিয়াছিলাম, যেদিন জয়নাল হস্তগত হইবে, সেইদিনই এই বুদ্ধের শেষ অস্ক 
অভিনয় করিয়া এজিদ বধকাণ্ডে যবনিক1 পতন করিব! বাদসা নামদার! 

যদ্দি তাহাই নাহইল তবে আর বিলম্ব কি? 'ভ্রাতাঁগণ ! চিস্তা কি ?_-সাজ 

সমরে, বন্ধুগণ ! সাজ সমরে, বাঁজাও ডঙ্কা,__উড়াও নিশান,_-ধর তরবার,__ 

ভাঙ্গ শিবির--মার এজিদ) চল ন্গরে-__-দেও আগুণ, পুড়ক দামস্ক। আর 

ফিরিব না-_কগতের মুখ আর দেখিব না । জয়নালকে হারাইয়া শুধু প্রাণ 

লইয়! স্বদেশে যাইৰ না, এই প্রতিজ্ঞা! এই প্রতিজ্ঞ ! আজ রহমানের এই 

স্থির প্রতিজ্ঞ 1৮ 



ষড়বিংশ প্রবাহ । ১৪৯ 

মহম্মদ হানিফ গাজি রহমানের বাক্যে সিংহ গর্জনের স্তাক্র গর্জিয়া। উঠি- 
লেন। আর আর মহাবধীগণও প্র উৎসাহবাক্যে দ্বিগুণ উৎসাহাস্থিত 

হইয়া,_সাজ সমরে, সাজ সনরে, মুখে বলিতে বণিতে মুহুর্ত মধ্যে প্রস্তত 
হইলেন। ঘোর রোলে বাঁজন। বাজিরা উঠিল। মহম্মদ হাহিফ অসি, 
চর্ম, তীর, খাপ্রার, কাটার প্রভৃতিতে সজ্জিত হইয়া, হুলছুল আরোহণ করিলেন। 

সৈম্তগণ সমস্বরে ঈশ্বরের নাম করিয়া শিবির হইতে বহির্থত হইল। 

সংবুদ-বাহিগণ এজিদ সমীপে করযোড়ে নিবেদন করিল, “মহারাজ! মহম্মদ 

হানিফ বহুসংখ্যক সৈম্তসহ মহাতেজে শিবিরাভিমুখে আসিতেছেন, এইক্ষণ 
উপায় ?_ মন্ত্রিবর মরিয়ান শিবিরে নাই ।- সৈম্ভগণও নিরূৎসাহ।- হুদ্ধসাঁজের 

কোন আয়োজন নাই। কুফাধিপতির দুর্দশার সকলেই ভয়ে আতঙ্কিত, 

উৎসাহ উদ্যম কাহার নাই। নিরাশ এবং হতাঁশের সহিত বিষাদ মলিন-রেখ! 

সৈম্ভগণের বদনে দেখ দিয়াছে ।” 

এজিদ মহ] ব্যন্তে শিবির বহির্ভাগে গিয়া দেখিলেন বে, প্রাস্তরের 

প্রস্তররাশী চূর্ণ করিয়া, বালুক1 কণ শূন্যে উড়াইয়া অসংখ্য সৈন্য,__-শিবির 

আক্রমণে আসিতেছে। 

এদ্দিকে মন্ত্রিবর মরিয়ান শ্্রানমুখী হইয়। উপস্থিত। বলিলেন, 
“জয়নাল ৰন্দীগৃহে নাই, নগরে নাই, বিশেষ সন্ধানে জানিলাম জরনালের 

কোন সন্ধান নাই। মহা! বিপদ! চতুর্দিকেই বিপদ, সম্মুথেও ঘোর বিপদ! 

মহারাজ ! সেই £ঘাষণা প্রকাশেই এই আগুণ জবলিয়াছে। মহম্মদ হানিফ 

হঠাৎ শিবির আক্রমণ করিবার কারণ আর কিছুই নহে। এ ঘোষণা 

জয়নালের প্রাণদণ্ডের ঘোবণ1 1! ! 7 

এজিদ মহ! ভীত হইয়া বলিলেন, “এক্ষণে উপায় ? সৈম্গণের মনের 

গতি আজ ভাল নহে । আজ স্তানিফাকে কোন্ কৌশলেক্ষান্ত করিতে পারিলে 

_-কাল দেখিব। সৈম্তগণের হাব ভাব দেখিরা আজ আমি এক প্রকার হতাশ 

হইয়াছি। ” 

মরিয়ান বলিলেন, “এইক্ষণে সেসকল কথা বলিবার সময় নহে, শত্রগণ 

প্রায় আগত । জয়নাল অবিদিন নগরে নাই, বন্দীগৃহে নাই, একথ। প্রকাশ 
হইলেও যে কথা-_-তাঁহাকে শৃলীতে চড়াইয়! প্রাণ বধ করিলেও সেই কথা । 



১৫৩ বিষাদ-সিন্ধু 

এখন এই উপস্থিত আক্রমণ হইতে রক্ষার উপায় করাই আবশ্ঠক । বিপক্ষ 

দলের যেরূপ উগ্র মূর্তি, রূদ্রতভাৰ, দেখিতেছি, ইহাতে কি যে ঘটিবে 

বুঝিতেছি না । চেষ্টায় ব্রটীকরিব না" 

মরিয়ান তখনই সন্ধি হুচক শুভ্র নিশান উড়াইয়! দ্রিলেন, এবং জনৈক 

বিশ্বাসী ছৃতকে কয়েটা কথ! বলির। সেই রক্রমূত্তী বীরগণের সম্মুখে 
প্রেরণ করিলেন। 

মহম্মদ হানিফা এবং তাহার অপর অপর আত্মীয়গণ দূতের প্রতি 

এক যোগে অসি উত্তোলন করিয়া বলিতে লাগিলেন, “রাথ্ তোর সন্ধি! 
রাখ তোর সাদ! নিশান ।” 

গাঁজিরহ্মান ত্রস্তে অশ্ব উঠাইয়। মহম্মদ হানিফার সম্মুখীন হইরা। বলিতে 
লাগিলেন, “বাদসা নামদার। ক্ষান্ত হউন। পরাজিত শক্র মহাবীরের বধ্য 

নহেঃ__বিশেষ ুত। রোষ পরবশ হইয়া রাজবিধি রাজপদে দলিত করিবেন 
না।--অন্ত্র কোষে আবদ্ধ করুন্। দৃতবরের প্রার্থনা! শুনিতেই হইবে, গ্রাহ্ করা 
ন! করা বাদসা নাষদারের ইচ্ছ!। হানীফা লজ্জিত হইয়া হস্ত সঙ্ষোচিত করি 
লেন, তরবারী পিধানে রাখিয়া বলিলেন, রহমান তুমি যথার্থ ই আমার বুদ্ধিবল। 

ছুর্দমনিয় ক্রোধেই লোকের মূর্খতা প্রকাশ করে,_-নিন্দার ভাগী ৰরে। তুমিই 
দুতবরের সহিত থা ৰল।”* 

এজিদ্ব দূত, বিশেষ সমাদরে মহম্মদ হানিফাঁকে অভিবাদন করিয়া বলি- 

লেন, "জয়নাল আবিদিন্কে শুলিতে চড়াইক্সা বধ করিবার ঘোষণ রহিতকর! 

গেল, শূলদণ্ড এখনই উঠাইয়া খও খণ্ড করিব। আমাদের সৈম্তগণ মহা! ক্রা্ত 

বিন। যুদ্ধেই আজ পরাস্ত স্বীকার করিলাম। যদ্দি ইহাঁতেই চিরজয় মনে 

ফরেন, তবে মহারাজ এজিদ তাহার হস্তস্থিত তরবারী যাহা! ভূমিতে রাখিয়! 

দিয়াছেন, আর তাহ হুন্ডে করিবেন না। গল্প কুঠার বান্ধিয়! আগামী কল্য 

আপনার শিবিরে উপস্থিত হইয়! আত্ম সমর্পণ করিবেন ।* 
গাজি রহমান বলিলেন? যদি জয়নাল আবিদিন,প্রতি কোনরূপ অত্যাচার 

না হয়, এবং তাহার প্রাণের প্রতিভূ মহারাজ এজিদ হয়েন, তবে আমরা 
আজিকার মতকেন ?--যত দিন যুদ্ধ ক্ষান্ত রাখিতে ইচ্ছা করেন সন্মত 

আছি। বিন যুদ্ধে, কি দৈববিপাকে, কি অগ্রত্তত জনিত বুদ্ধে অপারগ হেতু, 
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গরান্ত স্বীকার করিলে আমর| তাহাকে যুদ্ধে জয় মনে করি না। যে সময় 

তোমাদের তরবারীর তেজ ক্ষয় হইবে, সমর গ্রাঙ্ঈণ হইতে প্রাণভয়ে পলী- 

১ ইতে থাকিবে, শূগাল কুকুরের গায় তোমাদিগকে গশ্চাৎ ভাড়াইয়। মারিতে 
থাঁকিব, কোথায় নিশান-_কোথায় ব্যুহ--কোথায় শিবির, কোথায় কে, কে 

সাঁপক্ষ, কে বিপক্ষ জ্ঞান থাকিবে না, রক্তশ্রোতে খণ্ডিত দেহ ভামিয়া যাইবে, 

বীরদর্পে বিজয় নিশান উড়াইয়া, দামস্ক রাজপাট জয়নাল অবিদিনকে বসা- 

ইয়া, রক্ত মাথা! শরীরে রঞ্রিত তরবারী নকল, মহারাজ জয়নাল সম্মুখে রাখিয়া, 

মহা রাজীধিরাজ সম্ভাবণে নতশিরে দণ্ডায়মান হইব,-তোমাদের মধ্যে যদি 
কেহ ্রীবিত থাকে, তবে সেও আমাদের সহিত এ অভিষেক ক্রিয়ায় যোগদান 

করিবে-্নগরময় যখন অর্ধচন্তর আর পূর্ণ তার! চিহ্নিত গতাকা সকল উড়িতে 
থাকিবে) সেই দিন বার্থ জয়ী হইলাম মনে করিব । এগ্রকার জয়ের আশা 
আমাদের অন্তরে নাই। যাও দূতবর যাও! তোমার রাজাকে গিয়া বর,-- 
আমরা যুদ্ধে ক্ষান্ত দিনাম। যে দিন তোমাদের সমর নিশান'শিবির-শিরে 
উড়িতে দেখিব, ভেরীর বাজন। শ্ববর্ণে শুনিব, সেই দিন আমাদের তরবারীর 
চাক্চক্য, তীরের গতি, বর্ষার চাল, অশ্বের দপট, নিশানের ত্রীড়া, সকলেই 
দেখিবে।--আঙ ক্গান্ত দিলাম। কিন্তু পুনরায় বলিতেছি জয়নানের গ্রা 
তোমাদের রাজার গ্রতিভূতে রহিল। যাও--দূতবর শিবিরে যাঁও, আমরা 
শিবিরে চলিনাম। 
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রজনী দ্বিপ্রহর ৷ তিখির পরিভোগে বিধুর অন্ুদয়,__কিস্ত আকাশ নক্ষত্র 

মালায় গপরিশোভিত। মহা কোলাহল পুর্ণ রণ প্রাঙ্গণ এইক্ষণে সম্পূর্ণ ভাবে 
নিস্তব্ধ । দানস্ক প্রান্তরে প্রাণীর অভাব নাই। প্রায় সকলেই শিদ্রার কোলে 

অচেঙন। জাগে কে ?-_প্রহরীদল, সন্ধানী দল, আর উভয় পক্ষের ঘরন্ত্রি দল । 
মন্ত্রিদল মধ্যেও কেহ, আলস্যের পরাভোগে চক্ষু মুদিয়া চিন্তায় নিমগ্ন হইয়াছেন, 

কেহ দিবা ভাগের সেই অভাবনীয় ঘটনার কোন ২ অংশ ভাবিয়া উপবেশন 

স্থানেই গড়াইয়1 পড়িয়াছেন, কেহ শয়ন শব্যার এক পার্খে পড়িয়া! আধ 

জাগরণ; আধ স্বপনে, জেরাদের শির শূন্য দেহ দেখিয়া চমকিয়! উঠিতেছেন। 
যথার্থ জাগরিতকে ? একপক্ষে মারিয়ান্, অন্ত পক্ষে গাজী রহমান-_ 

মারিরান আপন নিদিষ্ট বন্ত্রাবাসের বহিগ্ধারে, পামান্ত কাষ্াসনোপরি 

উপবেশন করিয়। বলিতেছেন, “ভাবিলাম কি? ঘটিল কি? এখনই ব। 
উপায় কি ? রাজ্যরক্ষা__রাজ জীবন্ রক্ষা, নিজের প্রাণ রক্ষার উপায় কি? 

কিভ্রম! কি ভরানক ভ্রম । আশাছিল শক্রকে শুলে দির! অ্গতে নাম 

জাকাইব,__বুদ্ধে জয় লাভ করিব ;-_কিন্ত সে আশ! বারিধি, রহমানের মস্তী- 

ক্ষের বলে, ছন্সবেশী বাহরামের বাহুবলে, ওমর আলীর কৌশলে, এক- 
বারে পরিশুষ্ধ হইয়া গিত্াছে। এখন জীবনে আশঙ্কা, রাজজীবনে সন্দেহ, 

জয়নাল আবিদীন বন্দীগৃহ হইতে পালাইয়াই আরও সর্বনাশ ঘটিল। দ্বারে 
দ্বারে প্রহরি, নগর প্রবেশ দ্বারে প্রহরি, বহিদ্বারে প্রহরী, সকল প্রহ্রির চক্ষে 

ধুলি দরিয়া আপন মুক্তি আপনিই করিল। কি আশ্চর্য্য কাণ্ড। এখন আর 

কার জন্যে বুদ্ধ! আর কি কারণে হানিফায় সহিত শক্রতা ? কেন প্রাণী ক্ষয়? 
জয়নালকে হানিফার হস্তে দিতে ন। পারিলে আর রক্ষা নাই। সন্ধির প্রস্তাৰ 

মুখে আনিতেও আমার আর ক্ষমতা নাই।--ার ভূলিবে না। সন্ধির 

নিসানে আর পড়িবেনা। শত সহম্র দূতের প্রস্তাবে ও আর কর্ণপাত 

করিবে না। পরাস্ত শ্বীকারে তরবারী মুৃতিকায় রাখিয়া দিলেও আর ছাড়ি 
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বেন! । যদি জয়নালের মুক্তির কথা গোপনেই থাকে, তাহা হইলে 
যুদ্ধে আমাদের লাভ কি? "ছানিফাকে পরাস্ত ৮ জয়নালই যদি আমাদে 
হাত ছাড়া হইল তবে হানিফাঁর পরাস্তে ফল কি? ফল আছে।” 

মহারাজের প্রাণ, স্বদেশের শ্বাধীনত1, সঙ্গে সঙ্গে আমার প্রাণ রক্ষা কর! 

ভিন্ন আর কি আশ! ? কিন্ত ইহাতেও আমার বিশেষ সন্দেহ আছে । হোসেন 
পুত্র জয়নাল ।--সিংহ শাবক সিংহ । আজই হউক, কালই হউক, কি হু দিন 
পরেই হউক, তাহার বল বিক্রম সে প্রকাশ করিবে»--ন্শ্চয় করিবে । সে নব 

কেশরীর্ী নবগঞ্জনে দামস্ক নগর কাপিবেই কাপিবে। তার পিতৃ প্রতি শোধ, সে 

কালে লহবেই লইবে”। 

মারিয়ানের চিস্তার ইতি নাই। দামাক্কর এছর্দশ। কেন ঘটিল? এও 

এক প্রশ্ব আছে। এজিদের দোষ, কি তাহার দোষ- সে কথার ও মীমাংসা 

সুইতেছে। সর্বোপরি প্রাণের ভয়-_-মহাভয়, র্দি আবছুল্লা জেয়াদকে ওমর 

আলীর বধ সাধন ভার অপর্ণ করিয়া রাজ সমীপে না যাইতেন, তাহা হইলে 
আজ এই নিশিথ সময় প্রান্তরে বসিয়৷ চিন্তার ভার বহন করিতে হইত ন1। 

সে কথাটা বিশেষ করিয়া! আন্দোলন করিতেছেন । 

মরিয়ান যেস্থানে বসিয়া ছিলেন, সেস্থান হইতে হানিফার শিবিরের 

প্রজলিত দীপমাল! তাহার চক্ষে সমুজ্ল নক্ষত্র মালার ঠায় দৃষ্টি হইভেছিল। 

প্রদিগ্ত দ্িপ রাশির উজ্দ্বল আভা! মন সংযোগে দেখিতে দেখিতে তাহার মনে 

নুতন একটি কথার্ সধার হইল । কথাটা কিছু গুরুতর অথচ নীচ। কিন্তু 
মরিয়ান ঘদয়ে সে কথার সর নৃতন নহে। বিশেষ আসন্ন কালে বিপরীত 
বুদ্ধি,__মরিয়ান মদের কথা মুখে আনিলেন « গুগ্তভাবে হামিফার শিবিরে 
যাইয়া জয়নালের কোন সন্ধান জানিতে পার! যায় কি? যদি শকনাল 
হানিফার হস্তগত হইয়া! থাকে ভবে সকলি বৃথা । কোন উপায়ে, কি 

কোন কৌশলে, কোন স্থযোগে জয়নালের কোন সন্ধান জানিতে পারিলে 
এখনও রক্ষার অনেক উপান্গ করা যায়। মদিনায় মারমুনার আবাসে, কত 
নিশীথ সময়ে ছস্মবেশে যাইয়া,কত গুপ্ত সন্ধান করিয়াছি, কত অসাধ্য সাধনা, 
সহজে সাধন করিয়াছি) এ দামস্ক নগর, আপন দেশঃ নিজের অর্ধিকার, 

এখানে কি কিছুই করিতে পারিৰ না ? তবে একটি কথা,_-পাত্র ভেদে কিছু 

হও 
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লঘু শুরু আছে । আবার একেবারে নিঃসন্দেহের কথাঁও নহে। মহম্মদ হাশিষ 

বুদ্ধিমান। প্রধান মন্ত্রী গাজী রহমান অদ্ভিতীয় রাজনীতিজ্ঞ, চিন্তাশীল, এবং 

চতুর তাহাদের নিকট মরিয়ান পরাস্ত। কিজানি কি কৌশল করিন্। শিবির 
রক্ষার কি উপায় করিয়া রাখিয়াছে, হঠাঁৎ বিপদ গ্রস্থ হইলেও হইতে পারি। 

প্রাণও ন1! যাইতে পারে এমন নহে। এইত সন্দেহ । নতুব। দামন্ক প্রান্তরে 

এই নিশীথ সমরে এক একা ভ্রনণ করিতে মরিয়ান, সন্দিহান নহেন্, 

এই বলিয়া নারিরাদ আসন ছাঁড়িলেন। ধাড়াইয়। একটু চিন্তা ধরিয়! 

বলিলেন “এক যাইবন। অপ্দিদিকে সঙ্গে করিরা, ছদ্মবে-শ--পথিক পাজে-_ 

সাঁমান্ত পথিক সাজে বাহির হইব । ৮ 

মরিয়ান বেশ পরিবর্তন জন্য বস্ত্রাবাস মধ্যে প্রবেশ করিলেন । 
অলিদের চক্ষে ও আজ নিদ্রা নাই মহাবীরের হৃদয়, আজ মহ1চিস্তার 

অস্থির। «“এবুদ্ধের পরিণাম ধ্ল কি দাড়াইবে ?-_-সময়ের যে প্রকার গতি 
দেখিতেছি, শেষ ঘটনায় প্রক্কতি দেবী বে কোন দৃষ্ত দেখাইয়া! এ অভিনয়ের 
যবনিক! পতন করিবেন তাহ! তিনিই জানেন 1» 

বীরবর, শিবিরে বাহিরে পদচারণ করিয়। বেড়াইতেছেন,আর ভাবিতেছেন, 

মাঝে মাঝে বিমান পরি শোভিত তর! দলের মিটি মিটি ভাব দেখিয়া! মনে মনে 

আর একটি মহোঁদ ভাবের ভাবন। ভাঁবিতেছেন। কিন্তু সে ভাব ক্ষণকাল-_- 

সে জ্বলন্ত দৃঢ় ভাব হৃদয়ে স্থান পাইতেছে না ॥ মায়াময় সংসারের, স্বার্থ 

পুর্ণ ভাবই, প্রবল বেগে তাহার ভ্বদয় অধিকার করিতেছে । নিশির 
শেষের সহিত কি আবার রণভেরী বাজিয়! উঠিবে? কার ভাগ্যে কি আছে কে 

বলিবে ? আবার তারাদলে নরন পড়িল, সেই মধুমাখা। মিটি মিটি হাসীভাব-_ 
এ তারা, ওতারা, কত তারা দেখিলেন, কিন্তু অরুন্ধতী নক্ষত্র তাহার নয়নে 
পড়িলন!। তার দল হইতে নকনন ফিরাইয়া আনিতেই হানিকার শিবিরে__ 
প্রদীপ্ত দীপালোক প্রতি চক্ষু পড়িল। অলিদ সে দ্রিকে মন সংযোগ নাকরিয়া 
অন্য দ্বিকে দৃষ্ট করিতেই তীরধন্ুু হস্তে লইলেন। ছদ্মবেশী মরিয়ান কথ! 
নাকহিলে অলিদ বাণে তখনই তাহার জীবন শেষ হইত । 

অলিদ বলিলেন, ণনিশিথ সময়ে জাজ এবেশে কোথায় ? ভাগ্যে কথা 

বলিয়াছিলেন,__ 
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*তাহাতও ছুঃখ ছিলনা । থেগতিক দেখিতেছি তাহাতে ছুই এক 

দ্বিনের অগ্র পশ্চাত মাত্র।_-ভাল তোমার চক্ষেও যে আজ নিদ্রা নাই ?, 

“আপনার চক্ষেই বা কি আছে ?+ 
“অনেক ঠষ্টা করিলাম-__কিছুতেই নিদ্রা হইল না। মনে শাস্তি 

ননহ, আত্মার পরিতুষ্ট কিসে হইবে ? নান! প্রকারের চিন্তার মন মহ! আকুল 

হইয়া পড়িয়াছে | দেখদেখি ! কি ভ্রম ! কি করিতে গিয়! কি ঘটিল। জেয়াদেনর 

মৃত্যু জেম়াদ্দ নিজ বুদ্ধিতেই টানির! আনিয়াছিল । এমন আশ্চর্ম্য ঘটনা, 

অভাবনীয় বুদ্ধি কৌশল, হাতে হাতে চাতুরি, কখনি দেখি নাই। আজ 

পর্য্যন্ত কাহারও মুখে শুনিও নাই । ধন্য মহম্মদ হানিফ ! ধন্য মন্ত্রি রহমান !” 

গত বিষয়ে চিন্তা বৃথা । আলোচনাতেও শত আক্ষেপ ও মনের কষ্ট। 

ওকথা মনে করিবারই আর প্রয়োজন নাই । এখন রাত্র প্রভাতের পর, উপায় 

কি? বুদ্ধ আর ক্ষান্ত থাকে না-_সে যুদ্ধই বা কাহার জন্ত ? মূলধনত সরিয়। 

পড়িয়াছে |”, 

“সেও কম আশ্চধ্য নহে ।” 

“সময় মন্দ হইলে এই প্রকারই হইয়া! থাকে 1” 

“যাহ1। হইবার হইয়াছে, এখন চল একবার হানিফার শিবিরদিকে যাইয়া 

দেখিয়। আঁসি। কোন স্যোগে জয়নালের কোন সন্ধান লইতে পারি কি 

না? এখন মূল কথা! জয়নাল অবিদ্িন। বুদ্ধ করিতে হইলেও, জম্মনাঁল । 

পরাস্ত স্বীকার ক্রিয়! প্রাণ রক্ষা, রাজ্য রক্ষা, করিতে হইলেও জয়নাল । 

সন্ধির প্রস্তাব করিতে হইলেও সেই জয়নাল। জয়নাঁলের সন্ধান না করিয়! 

আর কোন কথাই উঠিতে পারে না। জীবনে, মরণে, রাজ্যরক্ষণে সকল 

অবস্থাতেই জয়নালের প্রয়োজন ।” 

“তাহাত শুনিলাম। কিন্তু একটি কথা৷ এই নিশিথ সময়ে জয়নালের 

সন্ধান করিতে কি বিপক্ষ শিবিরে সন্ধান জানিতে ফ্লাইৰ তাহাতে কৃতকার্ধ্য 

হইতে পারিব কি ন1? সে বিষয় একটুকু ভাবা চাই, ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া, 

পথিক, পরিব্রাঙ্ক, দীপ্ল ছুঃঘখীর পরিচয় দ্রিলেই যে কার্ধ্যসিদ্ধি হয় তাহ! 

নহে । এ মদিনার মায়মুনা! নহে। দগ্ধহদয়া জায়দা নহে । এ বড় 

কঠিন হৃদয়, বৃহৎ মস্তক । এ মন্তকে মজ্জার ভাগও অতি অধিক। শক্তিও 
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বেশি পরিমাণ, ক্ষমতাও পরিসীম। প্রতরক্ষ প্রমাণে ত অনেক দেখিতেছ। 

আবার এই নিশিখ সুময়ে ছদ্মবেশে গোপন ভাবে দেখিয়া আর অধিক লাভ 

কি হইবে? তাহাদের গুপ্ত সন্ধান, জানিয়! সাবধান সতর্ক হওয়া, কি কোন 

কার্য্যের প্রতিযোগীত1 করা, কি নৃতন কার্ষ্যের অনুষ্ঠান করাঃ বহু দূরের 

কথা । শিবিরের বহিস্থ সীমার নিকট যাইতে পার কি ন! সন্দেহ আছে-। 
তোমার ইচ্ছা হইয়াছে চল দ্নেখিয়া আসি রহ্যানের সতর্কতাও জানিয়! 
আসি, কিন্ত লাভ কিছুই হইবে ন। বরং বিপদের আশঙ্কাই অধিক ।” 

“লাভের আশা যাঁহা তাহা ত পূর্বেই বলিয়াছি। সেষে ধটবে ন| 

তাহাও বুঝিতেছি তত্রাচ বদি কিছু-পারি।” 

“পারিবেন্ত অনেক । এখন মানে মানে ফিরিরা আসিতে পারিলেই 
রক্ষা |” 

“আচ্ছা! দেখাই যাউক আমাদ্দেরইত রাজ্য-_-* 
"আচ্ছা আমি সম্মত আছি ।” 

“তবে আর বিলম্ব কি? পোষাঁক লও |” 

পোষাক "্ত লইবই আরও কিছু লইব * 

“সাবধান ! কেহ যেন হঠাৎ না. দেখিতে পারে |” 

ও তবে অলিদ ছণ্মবেশে মরিয়ান সঙ্গে চুপে বাহির হইলেন।. প্রভাত 

না হইতে ফিরিয়া আসিবেন এই কথা স্থির হইল। কিঞ্িঃৎ দুর আসিয়া 
মরিয়ান বলিলেন, «একেবারে সোজ1। যাইব না.। শিবিরের পশ্চাদ ভাগ 

সম্মুখ করিয়া যাইতে হইবে । এখন আমাদের বাম পার্খ হইয়! ক্রমে 
শিবির বেন করিয়া! যাইতে থাকিব ।» 

এই যুক্তি স্থির করিয়া বাম দিকেই যাইতে লাগিলেন, ক্রমে হানিফার 

শিবিরের পশ্চাঁদ দিকে তাহাদের চক্ষে পড়িতে লাগিল। সম্মুখে যেরপ আলোর 

পরিপাটী, পশ্চাদ,প্রার্খে, সকল দ্বিকেই সমান । সম্মুখ, পার্খ পশ্চাতেরকিছুই 

ভিন্ন ভেদ নাই । কখন দ্রুত পদে কখন মন্দ মন্দ ভাবে চতুর্দিক লক্ষ্য করিয়া 
যথা সাধ্য সন্ভর্কিতভাবে যাইতে লাগিলেন । কিছু দৃক্ত গেলে নিশ্চয়ই বুঝিতে 
পারিলেন যে, তাহাদের সঙ্গে. সঙ্গে আরও লোক আসিতেছে । আরও কিছুদূর, 
অগ্রসর হইলেন, হাসী, রহস্ত,__রিদ্রোপ হুচক্ কোন,কোন কথার.আভাস, তাহা, 
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দের কাণে আসিতে লাগিল । কোন্ দিকে, কত দুর হইতে এই কথার আভাষ 

আসিতেছে তাহা স্থির করিয়ত পারিলেন না। কারণ__-কখনও দক্ষিণে, কখন, 

বামে, কখন সম্মুখে, আবার কথন যেন পশ্চাতে অ:ত মৃদু কথার 

আভায কাণে আমিতে লাগিল, উভয়ে গমনে ক্ষান্ত দিয়া মন সংযোগে, 
বিশেষ লক্ষ্যে, চারদিকে দেখিতে লাগিলেন, কোন দিকে কিছু নাই । 

উভয়ে আবার যাইতে লাগিলেন। অন্ুমান দশপা ভূমি অতিক্রম করিয়া 
গেলেই, মানব মুখোচ্চারিত অর্থ সংঘুক্ত কখার ঈষৎ ভাব স্পষ্ট শুনিতত লাগি- 

লেন । গ্গে কথার প্রতি গ্রাহ না করিয়! যাইতেই লাগিলেন । বেশি দুর যাইতে 

হুইল না। অস্তন্তঃ পঞ্চ হস্ত পরিমাণ ভূমি পশ্চাৎ করিতেই, তাহাদের 

বামপার্থ হইতে, শব্দ হইল “আর নয় অনেক আসিয়াছই+ মরিয়ান চমকিয়া 
উঠিলেন। আবার শব্ধ হইল «“ কিঅভি সন্ধি ?,, মরিয়ান অলিদ উভয়েই 
চমকিয়া উঠিলেন, অঙ্গ শিহরিয়। উঠিল-_স্থির ভাবে দাড়াইলেন। আঘার 

শব্দ হইল। “নিশিথ সময়ে রাজ শিবির দ্দিকে কেন? সানবধান ! আর. 
অগ্রসর হইওন! । ষদি কোন আশ! থাকে হৃর্য উদয়ের পর» । 

মরিয়ান অলিদ উভগ্নে কিরিলেন, আর সে পথের দিকে ফিরিয়াও চাহিলেন 

না। কিছু দূর আসিয়! অন্ত পথে অন্যদিকে শিৰিরের অন্ত দিক লক্ষ্য করিয়া 

আঙনিতে লাগিলেন । মরিয়ান বলিলেন, অলিদ ! আমাদেরই ভুল হইয়াছে 

এদিকে না আসিয়! অন্ত দিকে যাওয়াই ভাপ ছিল। » 
“অগ্ত কোন্ দিকে যাওয়া ভাল ছিল বলুন, সেই দিকেই যাঁই।, ভূল, 

₹শোধন করিতে কতক্ষণ লাগে & যে দিকে আপনার নিঃসন্দেহ €বাধ হয়, 

সেই দিকে চলুন ,, 

মরিয়ান্ শিবিরের দক্ষিণ পার্খ যাইতে লাগিলেন, সেই দিকে যাইতে 

মনে কোন সন্দেহ হইলন1 । পশ্চ1দ, কি সুখে, বামে কোন দিকেই আর. 
ভারি ভারি বোধ হইল ন1।. “নিঃসন্দেহে যাইতে লাগিলেন । 

অলিদ বলিলেন “দেখিলে ? রহমানের বন্দোবস্ত দেখিলে? ১১ 

“এদিকে কি? ১১ ও 

ৰোঁধ হয় এদ্রিকের অন্ত তত আবঞ্তুক মনে করেন্ নাই । ,, 

“সেকি আরভ্রম নয়।” 



১৫৮ বিষাদ-সিন্ধু ! 

মররশ্সান ! এখনও ওবথা ম্ুণে আনিও ন।।-_রহমাঁনের ভ্রম একথা মুখে 

আমনিও না। কাধা সিছ্ি করিদ্না নিব্বিদ্ে শিখিনে মাউনা যাহা 

সলিবার বলও। কোন দিকে বি কৌশল করিক্বাছে শাহা তাহরাহ 

জানে । 

“তা জানুক এদিকে কোন বাপা নাই, দেখনা চারি দিকেই যেন ফাক্। 

নিঃসন্দেহে যাইতেছি, মনে কোন রূপ শঙ্কা হইতেছে না| 

“অশনি ভাই ভামার মনেন কথা খলিব। আমার মনে অনেক কণা 

উঠিয়াছে ।_ভয়েরও সঞ্চার হইয়াছে । আনি ভোমান পশ্চাছে ধাঁকিব না 

ছুই জনে একত্রে সমান ভাবে যাইব | কহই কাহার অগ্র পশ্চাৎ হইব না । 

মরিয়ান হাসিঘ়্া বলিপঃ “জলিদ !-__তৃমি আজ মহাবীরের নাম হাসাইলে? 

অলন্নমতি বালকগণের মনেব গতির সহিত পরিপক্ক মনের সমান ভাব দেখা- 

ইলে ? খীর হৃদয়ে ভয় ! ছুইজনে সমান ভাবে এবত্র যাইন্তে পারিলেই নিয়, 

একি কথা? ৮ 

“মরিয়ান ! আমরা যে কাষে বাহির হইয়াছি, সে কাযেব কথা মনে 

আছে? কাব গতিকে সাহস, কচি গতিকে বল, এখন ভেঃমান, মন্ত্রিত্ব নাই, 

আমারও বীরত্ব নাই। যেমন কাজ তেমনি স্বভাব ।”, 

উভয়ে হাসী রহস্তে একত্রে যাইতেছেন, প্রজ্লিত দীপের প্রদিপ্ত আভায় 

শিবির দ্বার, মানুষের গতি বিধি স্পন্ট ভাবে দেখা যাইতেছে । গমনেব 

বেগ কিছু বেশি করিলেন, সঙ্গে, হামী রহস্ত ও চলিতেছে । ভাগ্য ক্রমে তাহা- 

তাহাদের হাসী মুখ বেশিক্ষণ রহিল না! । দৈবাত একটি শব্দ তাহাদের 
কর্ণে প্রবেশ করিল । দক্ষিণ বামে দৃষ্টি করিলেন__অন্ধকার সম্মুখে দিপালোক 
গমনে ক্ষান্ত দিলেন। আবার সেই হৃদয় কম্পিত শব্দ, _ক্ষিপ্র হল্ত নিক্ষিপ্ত 

তীরের সন্সনী শব্দ। অন্তরে জানিয়াছেন তীরের গতী, মুখে বলিতেছেন 

কিশের শব্দ? অলিদ ! ও কিসের শব্দ ? কি বিপদ, মুখের কথ। মুখে থাকি- 

তেই ৩ টা লৌহ শর তাহাদের সম্মুখে আসিয়া! পড়িল। এখন কি করিবেন 

অগ্রে পা] ফেলিবেন, কি পাছে সরিবেন, কি স্থির ভাব এবস্কানে দণ্ডায়মান 

থাকিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন ন1। দক্ষিণ পার্খব হইতে গন্ডীর নাদে 
শব্দ হইল । শত্রু হও মিত্র হও১,ফিরিয়। বাও--রাত্রে এ শিবিরে প্রবেশ নিষেধ__ 



সপ্তবিংশ প্রথাহ। ১৫৯ 

রাত্রে আঘাত মহারাজের নিসিদ্ধ, তাহাতেই প্রাণে সাচিয়া গেলে, নতুবা এ 

স্থানেই হহকালের মত পড়িয়া থাকতে হইত ১১। 

আর কোন কথা নাহ। চতুর্দিকে নংশন্দ ! কিছুক্ষণ পরে অলিদ ঝঁলিলেন, 
“ মরিরান ! এখন আর কথা কি? অন্দ,ণী পররিদাণ ভুশি আগে যাইত আর 

সাহস হয়, ? 

মরিরান নৃছুন্বরে বলিলেন, অহে ! চুপকর প্রহরীর? আমাদের নিৰটেই 

আছে,,। 

“নিষটটে থাকিলে ত ধরিয়াই ফেলিত”" 

“ধরিবার ত কোন কথা নাহই। তবে হহার। বিশেব সতর্কের সহিত শিবির 

রক্ষা করিতেছে । যে উদ্যেগে আসর ছিলাম তাহা ঘটল ন1। এখন 

নিরাপদে শিবিরে যাইতে গারিলে রক্ষা” । 

“সে কথাত আমি আগেহ বলিয়াছি লাভের মধ্যে প্রাণ লইয়। টান। 
টানি, | 

নরিরান বলিলেন “আর কথ! বলিব ন! চুপে চুপে নিঃশন্দে চনিরা যাই, । 
উভয়ে কিছু দূর আ'সয়া “রক্ষা পাইলাম” বলিয়া দাড়াইলেন। চুপিচুপি 

কথা কহিতেও আর সাহস হইল ন।। পারিলেনও না। ক তালু শু, 

দিহ্বা একেবারে নিরস-_-তবে বহুদূরে সরিয়৷ পড়িয়াছেন । ক্ষণকাল পরে 

এবটু স্থির হইয়া মরিয়ান বলৈলেন, “অলিদ ! বাচিলাম, চল এখন একটু 
স্থির হইয়া আনাদের শিবিরে যাহ ।” 

মুখের কথা শেব হহতেই পশ্চা্ৎ দিক হইতে বজ্রনাদে শব্দ হইল *“সাবধান্। 
আর কথ বলওন।। চলিয়া যাও এর বৃক্ষ,_এ তোমাদের সন্মুখের এ উচ্চ 

খজ্জ,র বৃক্ষ সীমা । আমাদের 7 নদ্দ্ জীম। মধ্যে "াকিতে পরিবে না। যদ্ধি 

প্রান বাচাইতে চাও সীমার বাহিরে যাও।” 

কি করেন, উভয়ে ক্রত পদে সীম! বুক্ষ ছাড়িয়া রক্ষা পাইলেন। আর 

কোন্ কথ। শু'নলেন না । জীবনে এমন অপমান কখনই হন্নাই ।-_কি লজ্জা ! 

মরিয়ান বলিলেন, “ফি বিপদ! হানিফার প্রহরির! কি প্রান্তরের চতুপার্থে 

ঘিরিয়। রহিয়াছে। এখন কিছুতেই মনস্থস্থির হয় নাই। এখনও হৃদয়ের 

চঞ্চলতা দূর হয় নাই। এখানে দাড়াইবৰন।। এখনও সন্দেহ হইতেছে, 



ধ 

৬০ বিষাদ-সিদ্ধু! 
আমাদের দশ, আমাদের রাজ্য, সীম] বৃক্ষ উহাদের । কি আশ্রর্য্য। সীমা বৃক্ষ 

নাছাড়াইয়া আসিলে জীবন যায়--কি ভয়ানক ব্যাপার | চল শিবিরে যাই”। 
উভয়ে শীরবে আপন শিবিরাভিমুখে চলিলেন। যাইতে যাইতে সম্মুখে 

বৃহৎ এক খও শিল। দেখিয়। মরিয়ান বলিলেন, “অলিদ ! এই শিলা খণ্ডের 

উপরে এটু বসিয়া বিশ্রাম করি । নান! কারণে মন অস্থির হইয়াছে । জ্জার 

কোন গাল যোগ নাই । ক্ষণকাল এই স্থানে বসিয়া মনের অস্থিরতা 

দুব কান । যেমন কার্যে আসিয়। ছিশাম তাহার প্রতি ফলও পাই- 

লাম !”* 

অলিদ মারিপ্রানের কথায় আর কোন আপৰ্তি নাকরিয়া শীলাখণ্ডের 

চতুঃপার্খে একবার বেষ্টন করিয়া! আসিলেন। এবং নিঃসন্দেহ ভাবে উভয়ে 

বসিয়। অন্,টশ্বরে দুই একটা কথা কহিতে লাগিলেন । 

এক কথার ইতি না হইতে অন্য কথা তুলিলে কথার বাদ্দুনি থাকে না । 

সমাজ বিশেষ অসভ্যত1ও প্রকাশ পাঁয়। জয়নাল আবিদিন বন্দী গৃহ হইতে 

চলিয়! যাওয়ার পর এমন স্থযোগ পাই নাই যে, তাহার বিবরণ পাঠক গণের 

গোচর করি। মরিয়ান, ওতবে অলি শিল। খণ্ডের উপরে বসির! নির্বিদ্ছে 

মনের কথ৷ ভাঁ্গচুর করূনঃ এই অবসরে জয়নালের কথাট? বলিয়া রাখি। 

জয়নাল আবিদ্িন ওমর আলীর শূলির ঘোবণ! শুনিয়া! বন্দী গৃহের সম্মুথস্ত 

প্রাঙ্গণ হইতে প্রহরি দলের অসাবধানতায় মাগরিক দলে মিশির়] বুদ্ধক্ষেত্রে 

আনিয়া ছিলেন। তিনি নামে সকলের নিকট পরিচিত,কিস্ক অনেকেই তাচ্ছাকে 

চক্ষে দেখেনাই। মহম্মদ হানিফাকে তিনি কখনও দেখেন নাইঃ ওমর 

আলিকেও দেখেন নাই, অথচ ওমর আলীর প্রাণ রক্ষার জন্য চেষ্ট/ করিবেন, 

এই হুরাশার কুহকে মাতিয়াই দামস্ক প্রাস্তরে আসিয়াছিলেন। এজিদের শিবির, 

হানিফার শিবির, ওমর আনির নিষ্কৃতি সমুদয় দেখিয়াছেন, তাহার প্রাণবধ 

করার ঘোষণাও স্বকর্ণে শুনিয়্াছেন । ঘোষণার পর, তিলার্ধ কালও দামস্ক 

গ্রান্থরে অবশ্থিতি করেন নাই। নিকটস্থ এক পর্বতগুহায আত্মগোপন করিয়। 

দিব! অতিবাহিভ করিয়াছেন; নিশি সময় পর্বত 'গুহা হইতে বহির্গত হইয়া 

তাহার প্রথম চিত্ত! কি উপায়ে মহম্মদ হানিফার সহিত একত্রিত হইবেন। 

নে শিবিরে তাহার পরিচিত লোক কেহই নাই । নিজ মুখে নিজ পরিচয় 



1 

যা খাড়া হইতেও নিতান্ত অনিচ্ছা । ভাবিয়া কিছুই স্থির. 
পারিয়া, ছুই এক পদে হানিফার শিবিরাভিসুখেই যাঁইতেছেন ।.. ". 

অলিদ বলিলেন, “মরিয়ান কিছু গুনিতে পাইতেছ ?” | 

পস্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি না, কন মাছের গতি হি ভাব বেশ: 

যাইতেছে।” 
“একজন ছইজন নহে, বু লোকের-- সাবধানে পদ বিক্ষেপ ভাব, 

হইতেছে । আর এখানে থাক] নহে, বোধ হয় বিপক্ষের] আমাদের! 

পাইয়াঙ্ছে এখনও আমাদিগকে ছাড়ে নাই। এ দেখ সম্মুখে চাহিয়া দেখবি 
আমরা ছদ্মবেশে আসিয়াছি,-কেবল তোমার নিকট একখালি তরবার আক্গঃ 

আমার নিকট সামান্ত একখানি ছুরি ভিন্ন অন্ত কোন্ অস্ত্র আমাদের সঙ্গে? 

নাই। আর থাকিলেই ব1 কি হইত হইহাদের তীরের মুখ হইতে দিনে রক্ষ1: 
পাওয়। দায়, তায় আবার ঘোর নিশা । মনসংযোগে কাণ পাতিয়! শোন, খে 

চতুর্দিকেই লোকের গতি বিধি-সাড়! প্রাওয়া যাইতেছে । চল্ আর এখানে; 
থাক! নহে। এই বলিয়া! শিলাখণ্ড হইতে উভয়ে গাত্রোখান করিয়া, সমতল, 

ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইলেন। জয়নাল আবিদিনও নিকটবর্তাঁ হইয়া, গতীক: 
স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন “তোমরা কে?” 

মরিয়ান থতমত খাইয়া! সভয় হৃদয়ে উত্তর করিলেন “আমরা, পথ হার 
হইয়া এখানে আসিয়াছি।” ই 

“নিশিথ সময়ে পথিক পথহার! হইয়! বুদ্ধক্ষেত্রে? এ কি ফথা £% 
পুনরায় - জিজ্ঞাসা করিলেন» * ওহে পথিক! তোমরা কি” 

বিদেশী ? ঃ 

“ই] আমর! বিদেশী |” 
“কি আশ্চর্য্য ! তোমরা বিদেশী হইয়া! এই মহ সংগ্রামস্থলে কি উদ্দেশ 

আসিয়াছ ? সত্য কথা বল কেশি চিস্তা নাই।”» . 
মরিয়ান বলিলেন, “যথার্থ বলিতেছি আমর! বিদেশী, অজানা! দেশ, ছ্ 

ঘাটের ভাল পরিচয় নাই ।* দামস্ক নগরে চাঁকুরির আশায় যাইতেছি, দিতে: 
সৈম্ত সামস্তের ভয় | রাত্রেই নগরে প্রবেশ করিব এই আশ” 7... 

তোমরা কোথা হইতে আলিতেছ? তোমাদের বদি: কোথায় £.1 
১ 

. এ, 



) ২ বিবা-সিদ্ধু! 

ন্জামর। মদিন। হইতে আসিতেছি। মদ্িনাই আমাদের বাঁসস্থান ।+ 

' ভীমনাদে শীলারাশির পার্খ হইতে শব্দ হইল । ওরে ! ছদ্মবেশী নিশাচর ! 

মদিনাবাসীরা দামস্কে চাকুরীর আশায় আসিয়াছে? আর কোথায় যাইবি 

এই স্থানেই নিশা যাপন কর্। প্রভাতে পরীক্ষার পর মুক্তি। একপদ অগ্রসর 
কইওন। | যদি চক্ষের জ্যোতি থাকে তবেষে দিকে ইচ্ছা চাহিয়। দেখ, 

পঞ্চবিংশতি বর্ষার ফলক তোমাদের বক্ষ, পৃ, লক্ষ করিয়। স্থিরভাবে রহিয়াছে। 

সাবধান, কোন কথার প্রসঙ্গ করিওন1,__ নীরবে, তিন মুর্তি প্রভাত পর্যযস্ত, 

এই স্থানে দণ্ডায়মান থাক। আর যাইবার সাধ্য নাই । মহম্মদ “হানিফার 

গুপ্ত সৈন্য ঘারা তোমরা তিন জন কৃর্ষ্যোদয় পর্য্যস্ত বন্দী |”, 

অফ্টাবিৎশ প্রবাহ । 

রাজার দক্ষিণ ছস্ত মন্ত্রি, বুদ্ধি মন্ত্রি, বল মন্ত্রি। মস্ত্রিবর রহমান চক্ষেও 

আজ নিদ্রা নাই। একথা সপ্তবিংশতি প্রবাহের প্রারস্তেই ৰবল। হইয়াছে। 

গাজী রহমান এইক্ষণে মহাব্যস্ত । নিশা প্রায় শেষ হইয়। আসিল, গুগ্তচরের। 

এপর্ব্যস্ত ফিরিয়া আসে নাই। আজিকার সংবাদ-_দামস্ক নগরের সংবাদ,.-_ 

এজিদ শিবিরের নূতন সংবাদ, এপর্য্যস্ত কোন সংবাদ প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই । 

দ্বিতিয় দিনে শিবির আক্রমণের উদ্যোগেই, জয়নাল আবিদিনের প্রাণৰধ 

হইতে বিরন্ত হইল, ইতাতে কি কিছু নিগুঢ় তত্ব আছে 1? আনি হউক কালী, 

হউক, শিবির আক্রমণ হুইৰেই হইবে,_-সে ভয়ে জয়নালের প্রাণ বধে ক্ষান্ত 
হইবে কেন? 

দুরদর্শি মন্ত্রি সেই আলোচনায় চিস্তা বেগ বিস্তার করিয়াছেন । নগর, 
প্রাস্তরঃ শিবির, বন্দী গৃহ, যুদ্ধক্ষেত্র, সৈনিক দল, শূলীদণ্ড, এজিদ মরিয়ান,- 

সকলের বিষয় এক একবার আলোঁচন। করিতেছেন । আবার মনে উঠিল, জয়- 

নাল বধে ক্ষান্ত থাকিবে কেন? মরিয়ানের কুট বুদ্ধির সীমা বহুদুরব্যাপী 

নিশাও প্রায় শেষ হইয়া আসিল, এখনও কেহ শিঘিরে ফিরিতেছেনা ইহারই 



পাবি এবাহ। ,... পাষাণ 
বা কারণ কি? আরযেছুইটী ছন্নবেশীর কথা শুনিলাম তাহারা পিনিয়ো? 
দিকে আসিতেছিল, প্রহরি দিগের সতর্কতা ক্কতকার্ধ্য হইতে পারে নাই: 
ছুই তিনবার চেষ্টা করিয়াও শিবির-বহির্ভাগ রেখার নিকটে আপা! জুরে: ্ 

- থাকুক, সহশ্র হস্ত ব্যবধান হইতেই ফিরিয়! গিয়াছে। ইহারাই ব1 কে? বিযুশব 
গোপন ভাবে চর দিগকেঃ শেষ পঞ্চবিংশতি আস্বাজি সৈম্তকেও পাঠাইয়াছি : 

তাহারাই ব।কি হইল? মন্ত্রি প্রবর এই সকল বিষয় চিস্তা করিতে করিতে; 

শিবির অভ্যন্তরস্থ তৃতীয় দ্বার পর্য্যস্ত আজিয়| সর্ব প্রধান ছ্বারী, মলিকক কে 

জিজ্ঞাসা করিলেন, “কোন সংবাদ জানিতে পারিয়াছ ।» 

মলিক ৰলিলেন, “আমি এপর্য্যস্ত কোন সংবাদ প্রাপ্ত ছইনাই”। 

মন্ত্রিবর মৃদ্ুমন্দপদে চতুর্থ দ্বার পর্যন্ত যাইয়! সাদকে জিজ্ঞাশ! করিলেন, 

“কোন সংবাদ নাই ?, 

সাঙ্গ যোড় করে বলিলেন, “আমি যে সংবাদ পাইয়াছি তাহা বিশেষ 

প্রয়োজনীয় নহে বলিয়1 জানাই নাই।” 

“কি সংবাদ” ? 

“যে দুজন লোক শিবির বহির্ধারের চন্দ্ররেখা, ষে পধ্যন্ধ সাছবাজের 

প্রহরিত্বে আছে। তাহার কিছু দূরেই সীমানি দিষ্ট খজ্জুর বুক্ষ। বৃক্ষের কিঞ্চিৎ. 

দূরে স্থপাঁকার শিল! খণ্ডোপরি, সেই ছুইটা লোক অস্ফ.ট ম্মরে কি কি আলাপ, 
করিতেছে। অনুমানে বোধ হয় তাহারা কোন মন্দ অভিসন্ধিতেই আসিম্বাছিল'।, . 

মন্ত্রিরর আরও চিস্তিত হইলেন, ক্রমে শিবিরের বহির্ধার পর্য্যন্ত মাই 

দাড়াইতেই 'নুদক্ষ প্রহরী “কাদের” করযোড়ে বলিল, শীল! সমষ্টির নিকুট্টে 

যে ছই জন ছদ্মবেশী বসি! ছিল, তাহাদের সঙ্গে আর এক জন আরিক্গ! 
মিশির়াছে । এ সকল সংবাদে কোন বিশেষ সারত্ব নাই বলিয়া! চরের! 

পুনরায় গিয়াছে।” 

উভয়ে কথা হইতেছে ইতি মধ্যে দ্বামঙ্ক নগরে প্রেরিত গুগু চরঃ 

দ্বারে প্রবেশ করিতেই মন্ত্রিবরকে দেখিয়া নশশিরে অভিবাদন পূর্বক বলিঅ, 

“আজ বড় ভয়ানক সংবাঁদ*আনিতে হুইয়াছে। জয়নাল আবিদিন বলীগুছে 
নাই। এজিদের আজ্ঞায় মরিয়ন জয়নাল আবিদিনকে ধরিয়া আনিতে 

গিয়াছিল, ন! পাইয়া ফিরিয়া! আপনয়াছে। দাঁমঙ্ক নগরের ঘরে ঘরে এজি- 



১৬৪ বিষাদ-নিন্ধ 

নে সন্ধানি লোক ফিরিতেছে 

৯7 রা পথ, গুপ্ত পথ, দীন দরিজ্রের কুটার তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়। বেড়াই- 

২০৯ জয়নাল আবিদ্িন কোথায় গিয়াছেন তাহার কোন সন্ধানে পাওয়! 
যাইতেছে ন। 1” 

| মন্ত্রিবর এ সংবাদ শুনিয়া একেবারে নিস্তব্ধ হইলেন, বহু চিন্তার পর সাব্যস্ত 

করিলেন জয়নাল আবিদিন নগর বাহির হইয়াছেন সন্দেহ নাই। শক্র হস্তেও 
ঁতিতহুন নাই কিন্ত আশঙ্কা অনেক ।-_-এই অভাবনীর সংবাদে মন্ত্রি বরের 
মস্তক ঘুরিয়! গেল, চিন্তায় মস্তিষ্কের মজ্জা আলোড়িত হইল, বিন্দু বিন্দু 

খন্দ বিন্দুতে বিশাল ললাট পরিশোভিত হইল । 

:* , এক জন গুগুচর আসিয়া সেই সময় বলিতে লাগিল, সেই নিশাচর 

/ৰ শিলাখণ্ডে বসিয়া আলাপ করিতেছিল, কোন কথাই স্পষ্ট বুঝা 

“খ্বাইতেছিল না। কেবল, মদ্দিনা, চতুর, ফিরিয়া যাই, এই তিনটা কথা 

বুঝা গেল। ' ইতিমধ্যে আর একজন লোক হঠাৎ সেইখানে উপস্থিত 

ক্ইতেই উহার যেন, ভয়ে ভীত হইয়া গাত্রোরথান করিল। আগন্তক 
জিজ্ঞাসা করিল তোমরা কে? তাহাতে ভাহারা উত্তর করিল-_আমর! 

পথিক। পুনরায় প্রশ্ন--পথিক এ পথে কেন ? উত্তর--পথ ভুলিয়া । আবার 

্রত্ন- কোথা যাইবে? উত্তর-_দামস্ক নগরে। কি আশা?-_চাকুরী। বসতি 
কোথায় ?- মদিনা । 

চতুদ্দিক হইতে শব হইল “আর কোথা যাইবে, মদিনার লোক চাকুরির 
অন্ত দামস্কে ? আস্বাজী সৈম্ভগণ বর্ষা হস্তে তিন জনকেই ঘিরিয়! ফেলিল 

--পঞ্চ বিংশতি বর্ষা ফলক তাহাদের বক্ষ এবং পুষ্ট লক্ষে উিত হইয়া তিন 
জনই বন্দী। প্রভাতে পরিচয়-_-পরীক্ষার পর মুক্তি।» 

মন্ত্রির আদেশ করিলেন “এই মুহূর্তেই আর শত জন বর্ষা ধারী সৈন্য 
যাইয়!, ভিন্ন ভিন্ন পথে, তিন জনকে বিশেষ সতর্কতার সহিত আনিয়া, 
তিন স্থানে আবদ্ধ কর। সাবধান কাহারও সহিত যেন, কেহ আর 

কথা না কহিতে পারে,__দেখা না হইতে পাঁরে। বন্দীগণ প্রতি কেহ 
| প্রকার অবজ্ঞা সুচক কোনকথা প্রয়োগ নাকরিতে পারে, 

সাবধান! 
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আর ঠেোমরা কেহ দামস্ক নগরে যাঁও কেহ কেহ একি শিবিরের নিক 

ও সন্ধান কর, নিকটবর্তী পর্বত বন উপবন যেখানে মাহুষের গম্য পর 

মনে কর, সেই খানেই সগ্ধান কর, আর মতর্কে সর্বদা দৃষ্টি রাখিও' যে। 
কেহ কাহাকে ধরিয়া কোথায় লইয়া যায় কি ন1? যদি ধরিয়! লয়, তাস 

অঙ্গুসরণে যাইবে, ছুই একজন আসিয়া শিবিরে সংবাদ দিবে? 

নিশ! অবসানের সহিত আমি ইহার সংবাদ তোমাদের নিকট চাঞি 

চরগণ! আজিই তোমাদের পরিশ্রমের শেষ দিন, আজিকার পরিশ্রমই 

যথার্থ পরিশ্রম। প্রভুর উপকার ও সাহায্য জন্ত প্রাণপণে সন্ধান লইবে, 
 প্রত্যুষে পুরস্কার ।__আমি তোমাদের আগমন প্রতীক্ষায় জাঁগরিত 

রহিলাম। 

গুপ্ত চরগণ মন্ত্রিবরের পদচুম্বন করিয়া! যথেচ্ছ চলিয়া গেল, মন্ত্রির 
চক্ষের পলক ফিরাইতেও অবসর পাইলেন না, কে কোথায় কোন পথে 

চলিয়া গেল তাহা স্থির করিতে পারিলেন ন|। | | 

একটু চিন্তা করিয়া আর একটী আজ্তা প্রচার করিলেন যে ণনিশ! 

বসানের পূর্বে এজিদ শিবির নিকট ভেরী বাঁজাইতে বাঁজাইতে ঘোষণা 
করিবে যে, তিনটা লোক আমাদের হস্তে বন্দী, যদি তোমাদের শিবিরস্থ ক্ছ, 
হয় তবে হৃুর্য্যোদয়ের পর চাহিয়া পাঠাইলেই ছাঁড়িয়। দিব” মির: 

এই আজ্ঞা প্রচার করিয়া বহির্ঘার হইতে চলিয়৷ গেলেন। 
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| যদ্য পায়ির সুখে ছুঃখে সমান ভাব । সকল অবস্থাতেই মদের প্রয়োজন"! 

মনকে প্রফুল করিতে, মনের ছুঃথ দূর করিতে, মনে কিছু নাই একেবারে 

সাদ! সে সময় মদেরই প্রয়োজন । গগনে শুক তারা দেখা দিয়াছে-_-প্রভাত 

লিকটে। এজিদের চক্ষে ঘুম নাই, কিস্ত প্রায় অচেতন। ক্রমে গেয়াল। 

পূর্ণ করিতেছেন, উদরে ঢালিতেছেন। কিছুতেই মন প্রফুল্ল হয় না, আনন্দও 

জন্মে না _মনের চিন্তাও দূর হয় না। এ্রকথা--এ ওমরআলীর নিস্কৃতির কথা 

--জয়নালের অন্ুদ্দেশের কথা--মধ্যে মধ্যে আবছ্ল। জেয়াদের, খণ্ডিত শিরের 

গত কথা--মনে পড়িতেছে,--এপয়ালাও চলিতেছে। ক্রমেই চিস্তার বেগ বুদ্ধি- 

পুর্ধ্ব কথা স্মরণ। প্রথম সচনা-পরে অন্ৃতাপের সহিত চক্ষের জল । আবার 

পাত্র পরিপূর্ণ হইল। এজি, পাত্র হস্তে করিয়া, একটু চিস্তার পর উদরে 

চাঁলিলেন, জলস্ত হৃদয় জলিয়৷ উঠিল, মনের গতি মুছর্তে পরিবর্ুন হইল-__ 
স্কুখে কথা ফুটিল।“কেন হেরিলাম, সে জলন্ত রূপরাশির প্রতি কেন চা'হলাম। 

হায় !হাঁয়! সেই এক দিন, আর আজি এক দিন । কি গ্রামাদ ! প্রেমের দায়ে 

রি ঘটিল! কত প্রাণ, ছি ! ডি ! কত প্রাণ বিনাশ হইল ! উহঃ কি কথ। মনে 

গড়িল! সে নিদারুণ কথা কেন এখন মনে হইল? আমি শিমার-রত্র হারাইয়াডি, 

অকপট মিত্র জেয়াদ ধনে বঞ্চিত হইয়াছি। এখন মরিয়ান, ওতবে অলিদ, 

ওমর, এই তিন রত্ব জীবিত, কিন্তু শক্র সম্মুখে বক্ষ বিস্তারে, দাড়ায় কে? 

ওমর বৃদ্ধ, মরিয়ান বাক্চাত্ুরিতে পটু, বুদ্ধি চালনায় অদ্বিতীয়, অস্ত্র চালনায় 

সুর্খ। বল ভরসা! একমাত্র ওতবে অলিদ। অলিদেরও পূর্বের মত বল বিক্রম 

নাই, মসহাব কাক্কার নামে কম্পবাঁন। কাকার নাম শুনিলে সেকি আর 

যুদ্ধে যাইবে? যুদ্ধ কিসের? কার জন্থ যুদ্ধ? এ যুদ্ধ করে কে? কি কারণে 

যুদ্ধ ? জয়নাল আবিদিন কোথা ?--এ কথার উত্তর শক ? 

আর এক পাত্র লইলেন। আবার কোন চিন্তায় মজিলেন কে বলিবে ? 

কোন কথা নাই নীরব। অগ্মির দাহন, জলের শীতবব্, প্রস্তরের কাঠিস্, 
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আর মদের মাদকতা, কোথায় যাইবে? বোধ হয় সাধ্য সমতীর্তী 

হইলে সুরা মহা বিষ! এ 
মায়মুন1, জায়দার, অঙ্গীকারপুর্ণ পর্রোপলক্ষে, পাঠক গণ এজিদের 

স্নরাপান দেখিয়াছেন। সেসময় এজিদের চক্ষে জল পড়িয়াছিল, এখন 

এজিদের চক্ষে জল নাই। যদি পড়িবার হইত, তবে এখন ছুই এক ফট? 

রক্ত পড়িত । বিশাল বিক্ষারিত চক্ষুদ্বয়্ ঘোর রক্তিমা বর্ণ ধারণ করিয়াছে, 

আজ অপাত্রের হস্তে পাত্র উঠিয়াছে। সুর-প্রিয়-অনস্ত-নুধা মূর্থহন্তে পড়িক় 
মহা বিষে পরিণত হইয়াছে । আবার পেরাল। পুর্ণ হহল। চক্ষের পলকে 

চক্ষুদ্ধয় লোহিত হইল । মস্তক অপেক্ষাকৃত ভারী, পদদ্বয় বিঠোর ৷ মানষিক 

ভাব বিলয়,_-পশুভাব জাগ্রত। বাক্ শক্তির শক্তি বৃদ্ধি, কিন্ত অযৌক্তিক, 

অস্বাভাবিক, এবং অসঙ্গত। _-মনে মুখে এক | এজিদ বলিতেছেন, 

“এ স্বগীয় সুধা ধরাধামে কে আনিল ? এ যন্ত্রণ। নিবারক, মন ছঃখাপ- 

হারক, মনস্তাপ বিনাশক, প্রেমতাব উত্তেজক, ভ্রাতৃভাব সংস্থাপক, পঞ্চ রিপু 

ংহারক, নব রস উদ্দিপক, দেহ কান্তি প্রবর্ধক, কম্বর প্রকাশক এ নবশুগ 

বিশিষ্ট অমুত, ধরাধামে কে আনিল? মরি মরি! আহা! মরি মরি! এ 

স্বগীয় অমৃত রস ধরাধামে কে আনিল?% কথা বলিব? মনের কথা 

বলিব। সত্য কথা বলিব? আজ উচিত পথে চলিব। শিমার মরিয়াছে 

ভালই হুইয়াছে। বেশ হইয়াছে (হস্তের উপর হজ্জ সজোরে আঘাত করিয়!.) 

বেশ হইয়াছে, যেমন কম্ম তেমনি ফল পাইয়াছে। হাসেন অংমার শক্ত 

(তেজের' সহিত) তার কি? শীমারের কি? রে! পাষও শিমার.! 

তোর কি? তুই তাহার মাথা! কাটিলি কেন? যের্যক্তি -টাকার লোভে 

মান্গষের মাথ। কাটে, তার মাথ। কি ঘাড়ে থাকিবে? (পেয়ালার প্রতি 

চাহিয়া ) তার মাথ1১ কাট] পড়িবে না? জেয়াদ গিয়াছে মন্দ' কি? 

বিশ্বাফ ঘাতকের এরূপ শাস্তি হওয়াই আবশ্তক। যেমন কর্ম তেমনি 
ফল। আগে করেছে, পাছে ভূগেছে, শেষে জাহান্নামে গিয়াছে” 

এজিদের কি? বাহাহুধী করিয়া শক্রর হন্ডের বন্ধন ছাড়িয়। দিলে কেম 

সে হাতে মরণ নাই, সেই পরম সৌভাগ্য। ও ত বাহরাম নয়,--হানিফার 

বৈমাত্র ভ্রাতা আকেল আলি । আবার পাত্র-_(নিশ্বাষ ছাড়িয়। ) সৈন্যদের কথা 
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কিছুই নহে। বেতন ভোগী চাঁকর টাকা দিয়াছি জীবন লইয়াছি। এজিদের 

তই আমার মরণ--কেন জয়নাব্রকে এজিদ চক্ষু তুলিয়া! দেখিল ? ৫কন 

র্বারকে প্রতারণা করিল %& কেন মাবিয়ার বাক্য উপেক্ষা করিল? কেন 

. নিরাপরাধে মসলেমকে হত্যা করিল? কেন হাসেনকে বিষ পান করাইল ? 

2৫ আমায় ভাল বাসিল না, ছি!ছি! আমি কেন দোষী হই, যে জয়নাব,? 

| এজিদকে ভাল বাসিল না,__এজিদ তাহার জন্ত এত করিল কেন ? স্ত্রীহন্তে 
স্বামী বধ। মানিলাম এজিদের মনের আগুণ ইহকাল পরকাল জালাইয়া 

হাসেন জয়নাহ্ী লাভ করিয়াছিল। হাশেন মরিয়াগেল, এজিদের' মনের 

রর আগুন জলিতেই থাকিল। জলুক, পুড়ক, আরও জ্বলুক, শান্তি ভোগ করুক। 

.কিত্ব-_ হোসেনকে? 

নিরাশ্রয়াকে আশ্রয় দিয়াছিল, যতনে রাখিয়াঁছিল। ছি! ছি! তাহারই 

সহ্য সমর! ছি! ছি! তাহারই জন্তঠ কারবালায় রক্ত পাত ! তাহাতেইব। 

কি হুইল? দামক্ক নগরে আনীরা বন্দী ভাবে রাখিয়াও এ কথা । কি হইল? 
তাহাতেই বাকি হইল? জয়নাব সেই প্রথম দর্শনে, এজিদকে যে চক্ষে 

দেখিয়াছিল, আজিও সেই চক্ষেই দেখিয়া! থাকে, _ল/ভের মধ্যে বেশীর 

'াগ ঘ্বণা। থাক্ ও কথ! থাক্ | হান্ফার অপরাপ ? আমি তাহার মাথা 

কাটিতে চাহি কেন? তওবা ! তওবা ! আমি কেন তাহার প্রাণ লইতে 

চাহি? আর একটা কথ! বড় মুল্যবান, এজিদের বন্দী গৃহে জয়নাল আবিদিন 

নাই। থাকিবে কেন? সেসিংহ-শাবক, শৃগালের কুঠীরে থাকিবে কেন ? 
সে বীরের বেটা বীর, তীর ন। হাতে করিয়। ছাড়িবে কেন ?, 

এমন সময় সেনাপতি ওমর আসিরা করযোড়ে বলিলেন, “বাদস। 

নামদার ! প্রহরিগণ ৰলিতেছে, নিশিথ সময়ে প্রধান মন্ত্রি নরিয়ান এবং ওতবে 
অলিদ ছদ্ম বেশে শিবির হইতে বহির্গত হইয়াছেন । রাত্র প্রায় প্রভাত 

হইয়া! আদিল, তাহারা এখনও শিবিরে আসিলেন ন1 ! সন্ধানী অন্ুচরেরাও 
কোন সন্ধান করিতে পারে নাই, বোধ হয় তাহাদের কোন অমঙ্গল ঘটিয়। 

থাকিবে । » ধ 
_ এজিদ প্রসন্ন মুখে, জড়িত রস্নায় ঝলিলেন, “পরকে ঠকাইতে গিয়াছি- 

লেন, নিজেই ঠকিয়্াছেন। আপনিও ত সেনাপতি ।বলুনত ছল চাতুরী করিয়া 

টা বা তি 

2 
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কয় দিন কে বাচিয়াছে? সেনাপতি মহাশয় | তেজ শুন্য শরীর, ৬১ 
শূন্য হৃদয়, সাহপ শুন্য বক্ষ, বুদ্ধি শূন্য মজ্জা, ইহারাই সম্মুখ সমরে ভীত হুইপ 
ছদ্ম বেশে চোরের স্ায় শক্র গৃহে প্রবেশ করে? এবং শৃগালের ভার শঠতা 
করিয়া কাধ্য উদ্ধারের পথ দেখে । ওমর! ভয়কি? কোন চিস্তা করি 

না1। নিশার শেষ বুদ্ধেরও শেব- আঁশারও শেষ । আর যাহার যাহার শেষ) 

তাহাও বুঝিতে পার । তাই বলিয়া! দামস্করজ বুদ্ধ ক্ষান্ত দিবেন না বি 

পরিমাণ শোণিত থাকিতে দামস্ক রাজ নিরাশ হইবেন না। মরিয়ান মার 

শিয়াছে ক্ষতি কি? তুমিই সেনাপতি । যদি মরিয়ুন যমপুরী না গিয়া খাচ্ছে 
ভালই উভরেই সেনাপতি । উভয়েই মন্ত্রি। যুদ্ধ নিশান উড়াইয় দেও, 

. বণবাদ্য বাজিতে থাকুক, মরিয়ান অলি শিবিরে আসিলেও যুদ্ধ, না আসি- 
লেও বুদ্ধ। দেখু ওমর! তুমি নাম মাত্র সেনাপতি, আজ মহারাজ স্বয়ং যুদ্ধে 

যাত্রা করিবেন চিন্তা কি? অকন্মা্ৎ ভেরী বাজিয়। উঠিল॥। এজিদশিবিরে 
যাহারা জাগিয়াঁছিল, তাহারা শুনিল ভেরী বাজাইয়! বলিত্েছে, “শিবির 

রঙ্গীদের কৌশলে আজ নিশিথ সময় তিনজন লোক ধুত হইয়! মহল্মদ, 
হানিফার শিবিরে নজরবন্দী মতে কয়েদ আছে, যর্দি কাহারও ইচ্ছ। হয় 

যাক্রা করিলে ভিক্ষাস্বরূপ আমাদের প্রভূ তাহাদিগকে ছযুুক্প। দিতে সম্মত 

আছেন ।” 

শিবিরস্থ সকলেই ঘোষণ! শুনিয়া আশ্চর্যযন্বিত হইলেন । 
“আমাদের ক্হেই নহে। আমাদের শিবিরের ত কোন প্রভু নহে?” 
এই কর্থার আন্দোলন হইতে লাগিল। এজিদ মহামভিও ্বকর্ণে ঘোষণ! 

শুনিলেন। 

ওমর বলিলেন, “মহারাজ অন্ুমানে কি বুঝ] যায়?" 

তোমাদেরই প্রধান মন্ত্রি আর ওতবে অন্লদ | 

“তবে তিন জনার কথা কেন ?” 

“বোধ হয় মন্ত্রিবরের সহিত কোন মেন গিয়া থাকিবে, কি শিবিরের 
অন্ত কেহ হইবে। কি“চমতকার বুদ্ধি! হানিফার নিকট "মামি ভিক্ষা 

করিব, ধিক এজিদে ! অমন সহমত মরিয়ান বন্দী হইলেও, এজিদ কাহার 

নিকট ভিক্ষা! করে না। আমি প্রস্তুত, কেবল অস্ত্র ধারণ করিতে বিলম্ব ] 
& চি 
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১৭১ বিষাঁদ-সিন্ধু! 

' কমর ! ভুমি সৈশ্তগণ সহ যুদ্ধ ক্ষেত্রে গমন করিয়া এক এ্রেণীতে সমুদয় 
; টৈগ্ত দণ্ডায়মান করিয়। দেও। জয় পরাজয় যাহা হইবার হইয়! যাউক। 

 'আজ হানিফার প্রাণ বধ না করিয়া ছাড়ি না, এখনই হ বুদ্ধ নিশান উড়াইয়। 

রণভেরী বাঁজাইয়া৷ দেও |? 

ওমর অভিবাদন করিয়! বিদায় হইলেন “কেবল অস্ত্র লইতে বিলম্ব” 

গওমরকে বিদায় করিলেন। কিন্তু সুরার মোহিনী শক্তিতে তাহাকে শয্যায় 

শায়িত করিল। সুরে! আজ অপাত্রের হস্তে পড়িয়া ছুর্নামের ভাগী, হইলে। 

কুখ্যাতির ধবল! উড়াইঝ্লা দিলে, অতি তুচ্ছ, হেয় বলিয়। ভদ্র সমাজে 

অপুচ্ছ হইলে। দশ বার বলিব, তোমারই কল্যাণে তোমারই কুহফে, 
মহারাজ এজিদ, যুদ্ধ সাজে সঙ্ভিত না হইয়1, শ্ধ্যাশা়ী হইলেন ! যুদ্ধের 

আয়োজনই বা কি চনৎকার। সুরে! ভোমারই প্রসাদে আজ এজিদের এই 

দশী। তুমি দুর হও| বীরের অগ্তর হইতে দুর হও, জগতের মঙ্গলাকাজ্জীর 

হৃদয় হইতে দূর হও,-সমাজের হিতাকাজণার চিত্ত হইতে দুর হও, সংসারীর 
জু নয়নগথ হইতে দুর হও ।--দুর হও--তুমি দূর হও। জগত হইতে দুর হও। 



ত্রিংশ প্রবাহ। 

তমমধ়ী নিশ। কাহাঁকে হাসাইয়া কাহাকে কাঁদাইয়। কাহারও সর্বনাশ, 

করিয়া যাইবার সময়, স্বাভাবিক হাঁসি ট্রকু হাসিয়া, _চলিয়! গেল। মহম্মদ 

হানিফার শিবিরে, ঈশ্বর উপাসনার ধুস পড়িযা গেল। নিশার গমন, দিবা? 

করের আগনন--এই সংযোগ শুভ সন্ধি সময়ে, সকলের মুখেই ঈশ্বরের নামও 

সেই অদ্বিতীয় দয়াপ গ্রভূর নাম,_-হুরলবি 7 নাম সহমর প্রকারে--.২ 

সহজ মুখে । নিশার ঘটনা নিশাবসাঁন না হইতেই গাজি রহমান প্রধান; 

প্রধান যোধ ও মহল্দ হাঁনিফ নিকট, আদি অন্ত বিবৃত করিয়াছেন ॥. 

সকলেই বন্দীগণকে, দেখিতে সমুত্ক। 

আজ প্রত্তাযেই দরবাঁব-_আড়ুঙ্ধর শুন্য রাজ দরবার, সম্পূর্ণ ভ্রাতৃভাবে- ' 

ভ্রাতৃ ব্যবহারে । পদ গৌরবে কেহই গৌরাবন্বিত নহেন-সকলেই ভাই--. 
সকলেই আত্মী্, সকলি সমান ।-_ ্ 

ক্রমে ক্রমে সকলেই জাসিলেন। মহম্মদ হানিফ, গাঁজি রহমান, মসহাঁৰ 

কাকা প্রভৃতি এবং প্রধান২ সৈম্ঠাধ্যক্ষ সকলেই আসিয়া সভায় যোগ দিলেন 

ক্ষণকাল পরে এক জন বন্দী সৈন্য বোষ্টত হইয়া সভা মধ্যে উপস্থিত, 

হইল। ৃ 
গাজি রহমান গাত্রোথান করিয়া বলিলেন «“ আপনি যেই হউন মিখয 

কথা বলিয়! পাপ গ্রস্থ হইবেন না, এই আমার প্রার্থনা | ”১ * 

ৰন্দী বলিলেন " আমি মিথা। বলিব না” 

রর এ হইলাম । আপনি কোন্ ধম্মে দিক্ষিত ?+ 

আমি পৌত্তলিক । ৮ 

“ আপনার ধর্মে, অবশ্তুই অপনার বিশ্বাস আছে |”, 
« বিশ্বাস না খাকিশে ধর্ম কি?” 

“মিথ্যা কথা কহ যে, মহাপাপ সকল ধর্মই তাহার সাক্ষ্য দিতেছে 

বলুন ত? কি উদ্দেশে নিশিথ সময়ে এ শিবির দিকে আসিতে ছিলেন ?” 

ক 



লে ' প্পন্ধান লইতে » 

১স্ই বিষাঁদ-সিন্ধু ! 

: ,* কি সন্ধান ?” 

« শত্র শিবিরে যে সন্ধান পাঁওয়া যায় সেই লাভ।" 

“আঁপনি কি এজিদ পক্ষীয় ?” 

« আমি দাঁমস্ক মহারাজের সেনাপতি । আঁমাঁর নাম ওতংব অলিদ |” 

“ভাল কথা, কিন্ত আসার__£ 

« আর বলিতে হইবে না। আমি বুঝিয়াছি। আপনার সন্দেহ এখনই 

ঘুর করিতেছি । আমরা ছদ্মবেশী হইয়া আসিয়াছিলাম, এই দেখুন, 
উপরিস্থ এ বসন কৃত্রিম” 

ওতবে অলিদ কৃত্রিম বসন পরিত্যাঁগ করিলেন । কারুকার্ধযখচিত সৈম্তা-. 

ধ্যক্ষের বেশ -দোলায়মান অসি। সভাস্থ সকলে, স্থির চক্ষে অলিদের 

আপা মস্তক প্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিলেন । 

গাঁজি রহমান পুররায় বলিলেন) “ আপনি আমাদের মাননীয় । আপ- 

নার নাম আমর! পূর্বেই শুনিয়াছি। আপনার অনেক বিষয় আমর! জ্ঞাত 

আছি, আপনি অতি মহৎ সেই মহৎ নাঁম যাহাতে রক্ষা! পাঁর তাহার মত 
কায করিবেন | 

“্রলুন! আমি যখন বন্দী আদার জীবন আপনাদের হস্তে । এ অবস্থায় 

আমার নিজের কিক্ষমতা আছে যে তন্বারা আমি আমার মহত্ব রক্ষা 

ক্রিব। অলিদ এখন আপনাদের আলজ্ঞান্বর্তী-.আঁপনাদের দাস। 
 গ্যেমন শুনিয়ছিলাঁম তেমনই দেখিলাম । আপনার জীবন যখন 
আমাদের হস্তে হস্ত করিলেন, আর কোন চিন্তা নাই। ঈশ্বর আপনার 

সেই মহত্ব, সেই মাঁন-__সন্ত্রম জীবন, সকলই রক্ষা করিবেন। আপনি 

'আমাদের সকলের পুঁজনীয় » 

আমিও ভ্রাতৃভাবে পরাস্ত স্বীকারে এই তরবারী রাঁখিলাম। এ 

ক্্ীবনে আপনাদের বিনা অনুমতিতে এ হস্তে আর অন্ত ধরিব ন।, এই 
খিলাম ॥+ 

টিন, গাঁজি রহননি সন্মখ অস্ত্র রাখিয়া দিলে, রহমান বিশেষ আগ্রহে 

ওলিদকে আলিঙ্গন করিবেন উপযুক্ত স্থানে বসাইলেন। এবং 



তিংশ প্রবাহ ১২৩: 

সমাদরে উপযুক্ত স্থানে বসাইয়া পুন জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার ৪ 

পরিচয় কি ?” 

“ছুইজনের মধ্যে এক জন আমার সঙ্গি, অপর এক জনকে আমি ভিনি: 

না। যিনি আমার সঙ্গি তাঁহার পরিচয় তিনিই দিবেন। যদি তাহার কোন 
কথায় সন্দেহ হয়, আমাঁকে জিজ্ঞাসা করিলে আমি যাহা জানি অবশ্তই বলিব ৮. ৃ 

গাজি রহমানের ইপ্গিতে দ্বিতীয় বন্দী (মরিয়ান ) প্রহসন বেষ্টিত হইয়া 
সভা মণ্ডপে উপস্থিত হইলেন। সভাস্থ সকলের চক্ষু দ্বিতীয় বন্দীর প্রতি,* 

বন্দীর চক্ষুও সকলের প্রতি। বন্দী চতুর্দিকে চাহিয়া! দেখিলেন, শাস্ত ভাব 1. 

রোষ, স্বণ1, অবজ্ঞাঁর চিত্রের নাম মাত্র সভায় নাঁই। পদমর্য্যদাঁর গৌরব, ক্ষমতার 

ন্যনাধিক্যে পরিচ্ছদের জাক জমক, উপবেশনের ভেদাভেদ কিছু মাত্র সভায়. 

1নাই।-_-সকলেই এক ।-_-সকলেই সমান-__সকলেই ভ্রাতঃ__ত্রাতৃভাব মূল সঞ্ত্রে' 
ইহাঁরাই যেন বার্থ দিক্ষীত । দেখিলেন, সভাস্থ প্রায়ই তাহার অপরিচিত 

ক্রমে সকলের চক্কর সহিত তাহার চক্ষুর দিলন হইল। আকুল আঙি. 
(বাহরাঁম ) প্রতি চক্ষু পড়িতেই, রোষের সহিত দ্বণা, উভয়ে একত্র মিশিয়া . 

চক্ষুকে অন্যদিকে ফিরাইয়া দিল। সে দিকে চাহিতেই দেখিলেন, তাঁহারই 
প্রিয় সহচর অলিদ ছল্মবেশ পরিত্যাগ করিয়া, হানিফের দলে মিশিয়াছেন। 

মরিয়ান মনে মনে আশ্রর্যযাগ্লিত হুইঘ1 বলিলেন, “একি কথা! বেশ 
পরিত্যাগ_-দলে আদৃত- অস্ত্র সভা তলে--একি কথা £/+ 

অলিদ প্রতি রার বার চাহিতে লাগিলেন। কিন্তু বীরবরের বিশাল, 

চক্ষু অন্ত দিকে ;-_সে চক্ষু মরিয়ানের মুখ আর দেখিতে ইচ্ছ। করিল ন1। 

মরিয়ান কি করিবেন কোঁন উপায় নাই যে দিকে দৃষ্টি করেন সেই দিকেই, 
প্রহরি। সেই দিকেই জ্যোতি হর শাণিত অস্ত্রের চাঁকচক্য । 

মনে মনে বলিলেন, “তুবেকি আর শিবিরে যাইতে পারিলাম না? 

ভবে কি জাঁর মহারাজ সহিত দেখা হইল না? হায়! হাঁয়! তবে কি দামস্কের" 

স্বাধীনতা-_?” 

মরিয়ানের মনের কথা শেষ না হইতেই গাজি রহমান জিজ্ঞাসা 

করিলেন, “মহাশয় আপনি কোন ধর্মাবলম্বী ?” 
“ধর্মের পরিচয়ে আপনার প্রয়োজন কি ?” 



ক ১৭৪ বিষাদ-সিন্ধু ! 

. শপ্রয়োজন এমন কিছু নহে, তবে যহম্ম্দীয় হইলে আপনি অবধ্য, সহস্র 
প্রকারে ভামাদেব 'অনিষ্ট চেষ্টা করিলেও আপনি লাঁভঃ--এক প্রাণ,--এক 

'আত্মা_-এক জদনর | 

“আমি মতন্মদের শিষ্য |” 

“মিথ্যা কথায় কি পাপ তাহ! পোঁধ ছয় আপনার অজানা নাই, ধর 

মাত্রেই মিথ্যার বিরোধী” 

- বিরোধি বটে, কিন্তু প্রাণবক্ষার জন্য বিরি৪ আছে 1” 

“--তনে কি আপনি প্রাণ বক্ষান জন্ত মিথ্যা বলিসেন ? রী 

“আমি মিথ্যা বলিব না, বিধি আদুছ তাহাই বলিলান ।"" 

“বলুন আপনি কে? আরকি কাঁরণে রাতে এ শিবিবে আসিতে- 

ছিলেন ?, 

«আমি পথিক, চাকুরির 

, - «আপনি কোথা হ 
তি 

রী নত আপনাদের নিকট আসিতে ছিলাম ।” 

সত্তেছেন ?" 

“আনি মঞফকাট ভইত্তে আদিতেছি 1৮ 

“আপনার অঙ্গে ধাহারা ধৃত হইয়াছেন, তটাহ!নাঁকি আপনার সঙ্গি ?, 

“আমার সঙ্গি কেহ নাই আমি তাহ।দিগকে চিনি না 1" 

“একি কথা ! অলিদ মহামতি কি সিগা। কথা বলিয়াছেন ? 

“প্রাণ বাচাইতে কেনা, মিথা কথা বলিরা থাকে? আমি অলিদকে 
চিনি না। আমার পুর্বো যদি বেহ বোন কথ! বলিয়া] থাকেন, তবে 
তাঁহার কথাই বে সম্পূর্ণ সত্য, একথা আদ্নাকে: কে বলিল-ঃ এ বিশ্বাস 

আপনার কিসে জন্মিল ?" 

4৭114 ৫ ণে গু এব 

এ 4 ০ সস 

“কিসে যে তাভাব বা বিশ্বাস জন্মল, সে বা শুনিয়া আপনার 
প্রয়োজন নাই; কিন্তু আপনার কথায় আমি নিতান্তই ছঃখিত হইলাম । 
এখনই আপনাকে সত্য মিগ্যার প্রত্যক্ষ গ্রনাণ দেখাইতে পারি, কিন্ত 
তৃতীয় বন্দীর কথা না শুনিয়া কিছুই বলিখ না। অনর্থক আনাদের অস্থির 

মলন্ক ভ্রম পথে লইয়া! যইবেন ন11” ্ 

“অ!'ম ভ্রম পণে লইতেছি না। আপনারা নিজে ভ্রমে কুপে পড়িয়া- 
ছেন্খ। 



ভ্রিংশ প্রধাঁভ। ১৫৫ 

“সে সত্যঃ কিন্ত একটা মিথ্যাকে সত্য করিয়া! পরিচয় দিতে, সাতটা 

মিথ্যার গ্রয়োজন, তাহাতেও গ্রোভার মনের সন্দেহ দুর হর কি না সন্দেহ।' 

॥ আপনার পরিচম্ন জানিতে আমাদের বেশী আয়াস জাবস্তটক করিবে না, তবে 

তৃতীয় বন্দির কথ! ন। শুনিয়া! আপনাকে আর কিছুই বলিব না। কিন্তু 

আপনার প্রতি আমার বিশেব সন্দেহ হইয়াছে, এই কথা বলিয়া ইঙ্গিত, 

করিতেই গ্রহরীগণ কঠিন বন্ধনে মরিয়ানের হস্ত দ্বষ তখনই বন্ধন করিল। 

গাজি রহমান পুনরায় বলিলেন প্তৃত্বীয় বন্দিকে বিশেষ সাবধান সতর্ক 

আনিবে, ভ্রমেই মন্দেহের কারণ হইতেছে 1৮ ৃ 

সভামধ্য হইতে--ওমব আলি, ঠাক লাগিলেন, পমন্্রিবর! বন্দীর 
আকার প্রকারে কথার স্বরে, আমি চিনিতে পারিয়াছি। কিন্তু বেশের' 
পরিবর্তনে একটু সন্দেহ হইঘাছে মাআ। বন্দির গাত্রের বসন উন্মোচন 

করিতে আজ্ঞা করুণ । 'আমাব নিশ্চয় বোধ হইতেছে এই বন্দি এজিদের 

প্রধাণ মন্ত্রি মরিয়ান । কাল অনেকক্ষণ পর্য্যস্ত ইহার ও জমার অনেক 

কথা হইয়াছে, হাসি তাদাস! করিতেও বাকী রাখি নাহ |” 

গা রে হখানের ইঙ্গিতে প্রহরিগণ মরিয়ানের সেই ছদ্ম বেশ উন্মোচন 

করিতেই, মহাসূল্য মনি মুক্তা খচিত বেশ প্রতি সকলের দৃষ্টি পড়িল। 

ওমর আল আকেল "গালি । বাহ বাই পশেষ রূপে মরিরানকে 

সেই মরিয়ান |” 

গজিবহমান বাললেন, কি ঘৃণার কথা । সব্ধ শেই সচিবের এই দশা! 

মরিযানের দন এন নীচ, বড়ই ছুঃথেব বিবয় | ইহার সঞ্ন্ধে আব কেহ কোন 

কথা বলিবেন না,তদখি ভীম এন্দীর সত্য বাদিভ্। এবং এই সিরিয়ান সম্বন্ধে 

তিনিই পাকি জানেন । এই ক্ষণে ইহাকে সভাব এক প্রান্ছে বিশেষ সতর্ক 

ভাবে রাখিতে হইবে? 

সন্ত্ি বরের আদেশে মরিয়ান বন্ধন দশাঘ প্রহবা বোষ্টত হইয়া, সভার 

এক প্রান্তে বৰহিলেন ! | 

এদিকে তৃতীয় বন্দি সভায় উপস্থিত হইলেন। তিনি কাহারও আভিছুরি 

করিলেন না৷ 'প্রহরীগণ যে দিকে লইয়! চলিল তিনি সেই দিকে ঈশ্বরের নম 

করিয়। চলিলেন । প্রহরীগণ গাজি রহমান সম্মুথে অইষা উপস্থত করিল । 

বৰ 

চিনিতেন সমস্বরে বলিয়া টউঠিতলেন--এই মরিষান |---ঞহ 

ম্টি 



গলে, মনেই ত্ী ভাব-_এঁ স্ষেহ পুর্ণ পবিত্র ভাব__কিস্ত মনের বর্থা ্ন 
টা মুখে বলিতে কেহই সাহসী হইলেন ন1। মহম্মদ হানিফ জয়নালের 
ুনাকতি স্থির নয়নে দেখিতে লাগিলেন । কত বখ৷ তাঁহার মনে উদয় 
৷ বন্দির মুখাকৃতি, শরীরের গঠন দেখিয়া, ভ্রাতৃবর হোসেনের কথ! 

দা পড়িল। জয়নাল নাম হৃদয়ে জঙত্ত ভাবে রি লাগিল। 
এ : পাজি রহমান বিশেষ ভদ্রতার সহিত বলিলেন, “আপনার পরিচয় দিয়! 

ীমাদিগের মনের ভ্রান্তি দূর করুণ।” ৃ 

£ জয়নাল আবিদ্দিন সভাস্থ সকলকে অভি বাদন করিয়া বিনয় বচনে বলিতে 

জাঁগিলেন, “আমার পরিচয় জন্ত আপনার! ব্যস্ত হইবেন না| আমার 

প্রার্থনা যে, আর ছুইজন ধাহার! আমার সঙ্গে ধৃত হইয়াছেন তাহাদিগকে 
এই স্থানে আনিতে অনুমতি করুণ ।» 

. গা্জি রহমান একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন প্বন্দীদ্বয় এই সভা মধ্যেই 
আছে। তাহাদিগের দ্বারা আপনার কি প্রয়োজন? তাহা স্পষ্ট ভাবে 

বলিতে হইবে” 

“আমার প্রয়োজন অনেক ।-_-তবে গত রাত্রে আমার সহিত যখন 

তাহাদের দেখ! হয়, তখন এক জনকে আমি বিশেষ করিয়! চিনিয়াছিঃ কিন্ত 
রাত্রের দেখ! তাহাঁতই কিছু সন্দেহ আছে।” ৃ্ 

রঃ প্তবে আপনি কি তাহাদের সঙ্গি নন্ ?” 

_ “আমি কাহারও সঙ্গি নহি, আমি নিরাশ্রয় |” 
- শাঁত্ধি রহমান আর কথা না কহিয়া অন্কুলিঘারা অলিদকে নির্দেশ 

১৪ বলিলেন, “দেখুন এ এক বন্দি।” 
“ জয়নাল আবিদিন, ওতবে অলিদকে কারবালার প্রান্তরে দেখিয়াছিলেন 

রি তাহাকে বিশেষ রূপে চিনিতে না পারিয়। বলিলেন, আমি ইহাকে 
চিপ চিনিতে পারিলাম না । আমি যে পাপাত্মা জহান্ামীর কথা বনি, 

| স্ু,সেই প্রন্তর খণ্ডের নিকট যাহাকে দেখিক্াছি, চাকুষ্ি করিতে 



ভ্রিংপ গরবাছ । ৬৮, 

মর্দিনা। হইতে দামস্বে আসিতেছে তাঁহাও গুনিয়াছি, তাঁহারই 

বেলী প্রয়োজন ।* ৮ 

 শ্লাজি রহমানের আদেশে প্রহরীগণ বন্ধন অবস্থায় মরিয়ানকে সকলেন ন্ 

সম্মুখে উপস্থিত করিল। 
»প্জয়নাল বলিলেন, রে পামর! তোঁকে গত নিশিতেই চিনিয়াছিলাষ ্ 

চিনিক়। কি করিব, আমি নিরস্ত্র ।৮ 

মরিরান বন্দী অবস্থাতেই বলিলেন, আমি সসন্ত্র থাকিয়াই ব1 কিকরিলাস় . 

কিভ্রমণ কিত্রম! সুযোগ সুবিধা মত তোমাকে পাইয়াও যখন আমায়”: 
এই দশা১ তখন আর আশা কি 1” 

*“অরে নরাধম ! ঈশ্বর কি না! করিতে পারেন, তাহার ক্ষমতা : 
কিবুঝিবি পামর 1» 

“আমি বুঝি ব। নাবুঝি মনের ছঃখ মনেই :রহিয়া গেল ।” ্ 

সভাস্থ সকলে মহা চঞ্চল চিত্ত হুইয়! উঠিতেই 0গোলযোগের সম্ভাবন!:: 

দেখিয়। জয়নাল আবিদিন বলিতে লাগিলেন, “ সভাস্থ মহোদয়গণ আমাক্স 

পরিচয় ।” ৃ 

এই ছুইটী শব্দ জয়নালের মুখ হইতে বহির্গত হইতেই সকলে নীন্বব ' 
হইলেন । সকলেই সমুৎসুকে জয়নালের মুখপানে চাহিয়! রহিলেন। ৃ 

জয়নাল বলিলেন, “আমরা এক সমক়-_বন্দী অথচ পরস্পর শক্রভাৰ ৮ 

ইহা! কম আশ্চর্যের কথা নহে। অগ্রে এই পাপাস্মার, পরিচয় দি 

শেষে আমার কর্থা বলিতেছি। ইহার নাম জগত রাষ্ট। এই পাপাস্থানস 
মন্ত্রণাতেই মহাত্মা হাসন বংশ বিনাশ। প্রভু হোসেনের *বংশও সমূলে 

ংশ হইবার উপক্রম হইয়াছিল, ঈশ্বর রক্ষ! করিয়াছেন । সেকথা এক 
ছুরাচারই নিজ মুখে স্বীকার করিয়াছে । “কি ভ্রম! কি ভ্রম!” এই নরাঁধম$ 
সকল ঘটনার মূল । সেই সকল সাংঘাতিক ঘটনার বিষক্ন যাহা! আমি আমাক, 

মাতার নিকট গুনিক্কাছি, আর যাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি; সংক্ষেঙ্গে 

বলিতেছি। আমি জাপন্টর্দের নিকট বিচার প্রার্থী। টি | 

সভাস্থ সকলে বিশেষ মনযোগের সহিত শুনিতে লাগিলেন । নয়নাল- 

গশ্ভীর স্বরে বলিতে লাগিলেন । পরী 
ন৩ 



৯৭৮ বিখাদরি্ধু ! 

৮ পাই নর়াধম, এজিদ পক্ষ হইতে আপন নাম সাক্ষর করিয়া মহাক্মা 
ক্সেন নিকট, মক্ক। মদিনার কর চাহিয়া পাঠাইয়াছিল। এই পামরই হাসেন 
ধিগ্দ্ধে যুদ্ধ করিতে, পবিত্র ভুমি মদিনার শ্বাধীনত। হরণ করিতে, মদিনায় 
আসিয়! প্রথম পরান্ত হয়। মারমুনার যোগে, জায়দার সাহায্যে হীরক চূর্ণ 

সবার, মহাত্মা হাসেনেব জীবন অকালে ৰ্বিনাশ করিয়াছে । এই ছুরাচান্নই 

কুফা নগরের আবছুলা জেয়াদকে টাকায় বশীভূত করিয়! মহ! বীর মস্লেমের, 
জীবন শেষ করিয়াছে । এই নারকিই কারবালার মহ! সংগ্রাম ঘটাইয়াছে।-_- 

কৌশলে ফেরাত কুল বদ্ধ কবিয়। শত সহত্র যোধকে শুক! করিয়া বিনাশ 

করিহাছে | কি হুংঘের কথা ।--তীক্ষ তীর দ্বার! ছুগ্ধপুষ্য বালকের বক্ষ ভেদ 

করাইয়া! জগত কান্দাইয়াছে। ভন্তায় যুদ্ধে মহাৰীর ওহাবকে বধ করিয়াছে। 
কত,বলিব, এই পাপাত্মাই আরবের সর্ব শ্রেষ্ট বীর! জয়নালের চক্ষু জলে 

পরিপূর্ণ ছইল । করুণপ্ৰন্পধে বলিলেন, “আরবে সব্ব শ্রেষ্ঠ বীর! কাসেমের 
জীব্লীলা শেষ করিয়াছে, এই পাপাত্মাই পতিপরায়ণা সখিন। দেবীর 

খাত্মঘা্তির কারণ হহয়াছে | আর কত বলিব, এই জাহান্রামী কাফের 

মরিয়ানই, পুন্তান্জা পি প্রভু হোসেনের জীবন-_+, 
জযনালের মুখে আর কথ! সপ্িল না, চক্ষুদ্বয় জলে ভাসিতে লািন। 

মহম্মদ হানিফ হৃদগ্বেগ স্বরণে অধীর হইয়া “হা ভ্রাতঃ হাসেন ! হা ভ্রাতঃ 

হোসেন ! বাবা জয়নাল । হানিফার অন্তরাত্ম/4 শীতল কর বাপ । এই কথ! 

»লেয়! কান্দিতে কান্দিতে জয়নালকে বক্ষে ধারণ হিরিযার শোক-বেগ 

ক্রমেই বুদ্ধি হইত লা(গল । 

পভাহ্ু আর আর সকলে-__ ক্রোধে রোষে, ছঃখে, শোকে, একপ্রকার জ্ঞান 

হার! হইয়] সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন “এই সেই নরিয়ান ? এই সেই নরিস্লান ? 

মার সয়তানে | 

গাজি রহমান বহুবিধ চেষ্ট। করিয়াও' সভাস্ক সকলের সে, উগ্র- 

নুর্তা, মে বিকট ভাব, পরিবর্তন করিতে পারিলেন না। কেহুই তাহার কথ 
নিল ন! | শেষে মহম্মদ হানিফার কথ পর্য)স্ত কেহ গ্রাহথ করিল না। “মার 

সন্পতান' বলিতে বলিতে পাছুকাঘাত, নুষ্টাঘাতঃ অন্ত্রাঘাত, যত প্রকার 

আঘাত আছে বজ্াঘাতের ভায় নরিয়ানের শরীরে পড়িতে লাগিল। 

্ী 

4. 



১, 

ভ্িংশ প্রবাহছ। ১৭" 

চক্ষের পলফে মরিরান-দেহ ধুলায় লুটাইয়! শোপিতধারে সতাতল র্জিন্ত. 
করিল। 

মরিয়ান অস্ফ,ট স্বরে বলিলেন, জয়নাল অবিদিন! আন তোমার ভাপ 

করিয়াছি, মন্দও করিয়াছি । আমার পাপের প্রারশ্চিত্ত হইল । কিন্ত সঙ্গত 

মহ্হা ভীষণ রূপ । এমন ভঙঙ্কর মুর্ভী আমি কখনও দেখি নাই | আমাকে, 

রক্ষা কর।১, 

জয়নাপ আবিদিন বলেন, ণ্মরিয়ান ঈম্ববের নান কর, প্রসমে ন্তন্ষি- 

ভিন্ন রঙ্সীর ক্ষমতা আর কাহারও নাই । জলম্ত “বশ্বাসেৰ স£হন্দ, সেই দরণ- 

ময়ের নাম, মনে মুখে উচ্চারণ কর 1”, 

মরির়ান আর্তনাদ সহ্কারে বিকুত্ত স্বরে বললেনন, আমি মরিয়া, 

অ।মি মরিরান । রাক্ষ মস্থ্রি মরিয়ান ! আমাকে মারিও ন! । জাই তোর 

আমাকে মারিও না' অস্মিময় লৌহদণ্ডে আমাকে আঘাত করিও না । স্সাজি 
ও অঞ্ে সমুজ্পে প্রবেশ করিতে পারিব লা । আমি মিনতি করেল, জখানি 

পাধে ধরিয়া বলতেছি, ও অগ্মিসমুজে আমাকে নিক্ষেপ করিও না লোতাঈ 

তোমান, রক্ষা কর । দোহাই লোমানের । আমায় রক্ষা কর | কম এণজিজের 

গ্রাধান মন্নি_সামাকে আর মারিও নখ । প্রাণ গেল-__-আছনি যাউত্তেছি। হী 

আন্ুণে গ্রাবেশ করিন্তেছি-_রক্ষা কর 1” 

বিকট চিৎকার কন্রন্তে করিতে মরিরানের পাপ পার্খে €দ-পিজর হইতে 

অদৃশ্য ভাবে উদ্টিয়া গেল! আঘাতিত রক্ত মাখা দেস্ছু সভাততলে পড়ি 
রহিল । |]  ্ 

মহল্মদ হানিফ, -গাজি রহমান, ওমর আলি, মসহাব কাক) প্রতৃতিকে 

বপিতে লাগলেন, ভ্রাতাগণ 1! এধন আর চিন্তা! কি? এখন প্রস্তত হও» 

যাহার জন্ত এতদিন সঙ্কোৌচিত ছিলাম, যা্ছার জীবনের আশঙ্কা করিয়া এতদিন 
নান! সন্দেহে সন্দিহান তইয়াঁছলাম, আজ সে জীবনের জীবন+ নয়নের 
পৃত্ত,লি__হৃদক়ের ধন__অমূল্য নিধি, হত্তে আসিয়াছে । ঈশ্বর আজ তাহাকে 

আমাদের হস্তগত করাইয়াছ্ছন, আর ভাবনা কি ? এখনি প্রস্তৃত হও ? এখনি, 

সজ্জিত হও? এখন এজিদ বধে মাত্রা করিব? শুন, ইশুন। এজিদ 

শিবিরে, যুদ্ধের বাঙ্গনা, বাকিতে, । রছনানের শ্বীকৃতবাক্য রক্ষা হইকা। 

/ 



১৮৬ বিষাদ-সিন্ধু ! 

ঈশ্বরই চারিদিক পরিষ্কার করিয়া দিলেন। ক্ষণকাঁল বিলম্বও এখন সহ হই- 
তেছেন]1। শীত্্র প্রস্তত হও, অদ্যই দুরাআ্মার জীবন শেষ করিয়া পরিজন দিগকে 
বন্দীগৃঙ্ছ হইতে উদ্ধার করিব ।» 

সকলে মনের আনন্দে যুদ্ধ সাজে ব্যাপৃত হইলেন। মহম্মদ হানিফ 

জয়নালকে, ওতবে অলিদের পরিচয় দিয়া! বলিলেন, “এই অলিদ কোন সময়ে 

বলিয়াছিলেন যে, “এজিদের জন্য অনেক করিয়াটি, হাসেন হোসেন প্রতি 

অনেক অত্যাচার করিয়াছি। আমি উহা পারিব না ৮” সেই কথা কএকট! 

আমার হৃদয়ে গাথা রহিয়াছে। আমি সেই কারণেই ইহাকে মসহাব“কাকার 

হম্ত হইতে রক্ষা! করিয়াছি । এই অলিদ যদি এ প্রকারে আমাদের হস্তগত 

না হইতেন, তাহা হইলেও আমি কখনই ইহার প্রাণের প্রতি হস্তক্ষেপ 

করিতে সম্মত হইতাঁম না। জানিতপক্ষে কাহাকে আক্রমণ করিতেও 

দিতাম না। এই মহাত্মা প্রকাশ্য পৌত্তলিক অন্তরে মুসলমান 1” 

জয়নাল আবিদিন বলিলেন, “আর প্রকাশ্ঠ, গেপন, দ্বিভাবের প্রয়োজন 

কি?” 
অলিদ গাত্রোথান করিয়া বলিলেন, “হাজরাত ! আমি অকপটে বলি- 

তেছি, আপনি আমাকে সত্য ধর্মে দিক্ষিত করুণ।” 

জয়নাল “বেস্মেলাহ ” বলিয়া ওতবে অলিদকে এসলাম ধর্মে দিক্ষিত 

করিলেন। মৃহূর্ত মধ্যে অলিদ অন্তরে সে সত্য ধর্মের জলস্ত বিশ্বাস “ইশ্বর 
শ্রক- সেই এক ভিন্ন আর কেহ উপাস্য নাই”, অক্ষয় রূপে নিত হইল। 

_ মহম্মদ হানিফ অলিদকে সাদরে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, “ঈশ্বর আপ- 

নার মঙ্গল করুন, নূরনবী মহম্মদ প্রতি অটল ভক্তি হউক, দয়াময় আপনাকে 

জেক্সাতবাঁসী করুণ , এই আশীর্বাদ করি |” 

জয়নাল আবেদ্িনও অলিদের পরকাল উদ্ধার হেতু অনেক আশীর্বাদ 

করিলেন। 

এদিকে মহা ঘোর নিনাদে যুদ্ধ বাজন] বাঁজিয় উঠিল, সৈম্গণ, সৈম্তা- 
ধ্যক্ষগণ, মনের আনন্দে সজ্জিত হইয়! শিবির বহির্ভাহগ দণ্ডায়মান হইলেন। 
ওমরআলি, মসহাঁব কাক্ক! প্রভৃতিও মন্মত বেশ ভূযায় ভূষিত, ও নানা অস্ত্রে 

সঙ্জিত হইয়।। জয়নাল অবিদিনকে ঘিরিয়1 দণ্ডায়মান হইলেন। তখন মহম্মদ 
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হানিফ বলিতে লাগিলেন, “ভ্রাতগণ ! আজ সকলকেই ভ্রাতঃ সন্বোধনে বলি- 

 তেছি। আমার ধংশের সমুজ্জল রত্ব, এমাম বংশের মহা মূল্য মণি,-মর্দিনার 

ট্ রাজ। প্রাণাধিক জয়নাল আবিদ্িনকে ঈশ্বর কপার আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। 
ভবিষ্যত ভাবনা, জয়নালের জীবনের আশঙ্কা, আমার সদা চিস্তিত অস্তর 

হইত শমিত হইয়া! বিশেষ আশার সঞ্চার হইয়াছে | এ নিদারণ ছুঃখ সিম্কু 

হইতে শীঘ্রই উদ্ধার হইব সে ভরসাও হৃদয়ে জন্মিয়াছে। আজ হৃদয়ে 
মহাতেজ প্রবেশ করিয়াছে, আনন্দে বক্ষ শ্ফীত হইয়া! বাহদ্ধয় মহা! বলে 
বলিয়্ান বাধ হইতেছে । ভ্রাতঃগণ ! আমাদের পরিশ্রম, স্বার্থক হইল । আমি 
দিব্য চক্ষে দেখিতেছি, প্রকৃতি আজ আমাদের সানুকুলে থাকিক্প), অলক্ষিত 

ভাঁবে.নাঁনাবিধ শুভ চিহ্কে শুভ যাত্রার শুভ লক্ষণ দেখাইতেছেন। নিশ্চয় 

আশা হইতেছে যে, এই যাত্রায় এজিদ বধ করিয়া আমার পরিজনকে বন্দি 

গৃহ হইতে উদ্ধার করিতে পারিব। ভ্রাতঃগণ-এইগুভ সময়ে এই আনন্দ উচ্ছাস 
সময়ে, আমার একটি মনসাধ পুর্ণ করি। জগত পুজিত মদিনার সিংহাসন-* 
আজ সজিব করি। আমাদের সকলের নয়নের, জগতের যাবতীয় এসলাম 

চক্ষের পুত্তলি, হৃদক্মের ধন, অমুল্য মণিকে আমর! আজই শিরে ধারণ করি। 

ভ্রাতগণ ! মনের হরিষে প্রাণাধিক জয়নাল আবিদ্িনকে আঁজই এই স্থানে এই 
দামস্ক প্রাস্তরে মদিনার রাজপদে অভিষেক করি।” 

সমস্বরে সম্মতিস্থচক আনন্দ ধনীর প্রতিধ্বনিতে গগন আচ্ছন্ন করিল। 

মহন্মদ হানিফ বেঁদ্মেলাহ বলিয়া রাজমুকুট, মণি মুক্তা খচিত তরবারী, 

জয়নাল অকিদিনের সন্মুখে রাখিয়া দিলেন। ওম্র আলি ম্গ্হাব কাক গাজি 

রহমান প্রভৃতি যথারীতি অভিবাদন করিয়া ঈশ্বরের গুণাক্ষবাদ সহিতে 
জয়নাল আবিঙ্গিন্র জয় ঘোষণ! করিলেন । ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় প্রাচীন রাজগণ 

নতশিরে অভিবাদন করিয়া! উপটৌকনাদ্দি জয়নাল সম্মুখে রাখিয়া নবীম 

রাজাকে অস্তঃরের সহিত আশীষ করিলেন । মদিনা এবং নানা দেশ বিদেশীক্গ 

সৈগ্ভগণ অস্ত্র রাখিয়। সমম্বরে মদিনার সিংহাসনের জয় ঘোঁষণ। করিলেন। 

“মহচ্মদ হানিফ পুনরান্ন বলিলেন, ভ্রাতগণ ! এখন সকলেই স্ব স্ব অস্ত্র 
ধারণ করিয়া প্রথমে ঈশ্বরের নাম, পরিশেষে নুরনবী মহজ্মদের নাম সর্ব্ব- 

শেষে নবীন ভূপতির জয় ঘোষণ। করিয়া! বীরদর্পে দণ্ডায়মান হও ।* থে 

& 



১৮হ বিষাদ:সিন্ধ ! 

হানিফাঁর কথ! শেব নাউতেই গগণ ভেদী শব হইল--ঈশ্বরের নামের গর 
নুরনবী মছ-্মদের প্রশংসার পর, “জয় মদিনার সিংহাসনের জয়, জয় নবীন 

ভূপতির জয়, _জয় জয়নাল আবিদ্ধিন মহারাজের জয়" 

আবার মহাম্মদ ছাঁনিফ বীরদর্পে বীরভাবে বলিতে লাগিলেন ভ্রাতগণ ! 

এই অন্সি ধারণ করিলান,__বীরবেশে সজ্জিত হইলাম,--আঁর ফিরিব না ।--- 

তরবারী কোষে আৰদ্ধ করিব না। যতদিন এজিদ বধ, পরিজনগণের উদ্ধার, 

না হয় তত দিন এই বেশ এই বীরবেশ অঙ্গে থাকিবে । আমিও আজ তোম1- 

দের সঙ্গী, আমিও আজ সৈন্ত, আমিও আজ জয়নালের আজ্ঞাবহ । সকলের ই 
আজ এই প্রতিজ্ঞা--ধ্ম প্রতিজ্ঞা । এই যাত্রাই হয় এজ্িদের বধ, --নাঁ 

হয় জীবনের শেষ। দ্বিবা অবসান হউক, নিশা আগমন করুক,_-আবার 

কর্য্যের উদয় হুউক-এজিদ বধ।-_ এজন বধনা হওয়া পর্য্যস্ত 

আমাদের এই বেশ--এই বীরবেশ। বিশ্রামের নাম করিবনা, যুদ্ধে ক্ষাম্ত 

দ্িবন1, পশ্চাৎ ছটিব ন1--ীধন্পণ-_হানিফার জীবনপণ,_-এজিদ বধে 

সকলের জীবন পণ। আজিকার বুদ্ধে বিচার নাই, বুঠহ নাই, কোন প্রকার 

বিধি ব্যবস্থা নাই, মার কাফের+ জালাও শিবির,_কাহার অপেক্ষা! কেহ 

করিবে না, কাহারও উপদেশ প্রতি কেহ লক্ষ্য রাখিবে না, আজ সকলেই 

সেনাপতি__সকলেই সৈগ্ভ। সকলের মনেই যেন এই কথা মৃহত্তে মৃহ্র্তে 
জাগে মহাত্মা হাসেন হোসেনের পরিজন উদ্ধার করিতে জীবন পণ, -_দামস্ক 

র/জ্য সমভূমে করিতে জীবন পণ 2 

ভ্রাতাগণ ! মন্মে কর আজ আমাদের জীবনের শেষ দিন--এবং শেষ 

সময়। শক্র দলকে চক্ষে দেখা ভিন্ন আপন সহযোগী সৈশ্ত সামস্ত প্রতি কেহ 

লক্ষ্য করিবে না। আজ হাসেনের শোক, হোসেনের শোক, কাসেমের 

শোঁক, এই তর বারীতে নিবারণ করিব। সেই মনের আগুণ এই শাশিত 

অস্ত্রের স্ায়ে এজিদ শোণিতে আজ কথঞ্চিং নিবারণ করিব । জাজ কাফের বধ 

করিয়া! কারবালার প্রতিশোধ দামস্কে প্রাস্তরে লইব । “লহুর” নদ্দী বহাইৰ !-_ 
মরুভূমে রক্ের প্রবাহ ছুটাইব, শত্রর মনকষ্ট দির্চভত আজ কাহারও বাধ! 
যানিৰ না ।স্পকোন কথা শুনিবনা। এ জাহানমী কাফের মরিয়ানের মস্তক 

কটিয়! এক বর্ষায় বিদ্ধ কর। পাঁপীর দেহ শতথণ্ডে খণ্ডিত কর। মস্তক এবং 

্ 
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*্িত দেহ থও সকল,বর্ধার অগ্রে বিদ্ধ করিয়! ঘোষণ। করিতে করিতে 

অগ্রে অগ্রে যাও। এবং মুখে বল, “এই সেই কাফের মরিয়ান, এই সেই 

'মন্ত্রি মরিয়ান, এই সেই এজিদের মরিয়ান |” 

হানিফার মুখের কথা মুখে থাকিতে থাকিতে মদিন। বাসী কয়েক জন 

নবীন যোধ অসি ঘুরাইতে ঘুরাইতে ছুটায়া আসির! “এই সেই মরিয়ান* 
এই সেই মস্ত্রি মরিয়ান, “এই সেই এজিদের প্রি মৰ্িয়ান”' এই সেই নরাধষ 

পিশাচ, ইত্যাদি শত প্রকার সম্বোধম করিয়। মরিরানের দেহ_-এক, ছুই, তিন 

ইত্যাদি ক্রীনে গণিয়া শত খণ্ডে থণ্ডিত করিল, বর্ষার অগ্রে বিদ্ধ করিতে, ক্ষণ 

কালও বিলম্ব করিলন]। 

_. মহাম্মদ হানিফ বলিলেন, ভ্রাতাগণ! হানিফ! এই অস্ত্র ধরিল। পুনরায় 

বলিতেছি, ধর্মত প্রতিজ্ঞা করিতেছি এজিদ বধ ন1 করিয়া এ অস্ত্র আর 

কোষে উঠিবে ন1। ভ্রাতাগণ ! আমার অসহায় পরিজন দিগের কথা মনে 

রাখিও এই আমার প্রার্থনা | গাজি রহমান উপযুক্ত সৈম্ত লইয়া! জয়নাল 
আবির্দিন সহ আমাদের পশ্চাৎ আসিতে থাকুন। যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি 

আর ফিরিব না । আর শিবিবের আবশ্ক নাহ । বিশ্রাম উপযোগী দ্রব্যের 

প্রয়োজন শাই। জীবন রক্ষা হইলে আজই সবিস্তার দামস্ক রাজ্যলাভ হইবে। 

জয়নালকে সিংহাসনে ধসাইতে পারিলে বিশ্রাম বিলাস সকলই পাইব। আর 
যদি পীবন শেষ হয়, তৰে কোন জ্রব্যের আবশ্তক হইবে না। ভাঙ্গ শিবির, 

লুটাও জিনিশ ! এই কথ বলিয়াই হানিফ, অশ্বারোণ করিলেন, সকলে 

সমস্বরে ঈশ্বরের নাম সপ্তবার উচ্চারণ করিয়। ঘোরনাদে, মহারাজ জয় 
নালের জয় ঘোবণ| করিয়া, ছই একপদে অগ্রসর হইন্ে লাগিলেন 

মরিয়ানের খণ্ডিত দেহ একশত বর্ষা বিদ্ধ হইয়া! অগ্রে অগ্রে চলিল। 

শিবির বাছির ছইয়। পুনরায় ভীমনাদে ঈশ্বরের নাম করিয়া এজিদ ৰধে বাতা 

কন্ধিলেন, স্ুথে শত বর্ষ! ধারীগণ সমস্বরে ৰলিতে লাগিল। “এই সেই 
কাফের মরিয়ান) এই সেই মন্ত্রি মারিয়ান, এই সেই এজিদের প্রিয় মরিয়ান*, 

'- আর মৃহূর্তে মৃহ্র্তে ঈশ্খরের নাম এবং নবীন, রাজের জয় ধ্বনীতে দামস্ক 
প্রীস্তর কম্পিত হইতে লাগিল; এজিদের মোহনিত্রা ভাঙ্গিয়া গেল । 

মন্তক ঘুরিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে মনের বেদনাও আছে, শরীর অলস, ্কর্তি, 



১৮৪ বিষাদ-সিন্ধু ! 

বিহ্থীন,দুর্ধল, নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে শয্যা হইতে উঠিয1 বলিতে পারেন নাই । পুন- 
রায় সেই ভয়াবহ হৃদয় কম্পিত, জ্ঞান রহিত, ভীষণ শব এজিদের কর্ণকুহুরে 
প্রবেশ করিতেই এজিদ, সেই আরক্তিম নয়নে, পরিশুফমুথে শয্যা) হইতে, 

চমকিয়া উঠিলেন। অন্তর কাপিতে লাগিল। মহা অস্থির হুইয়! শিবির 
দ্বার পথ্যস্ত আসিয়। তদেখিলেন যে, মহা সঙ্কট কাল উপস্থিত। কোথায় 

মরিক়ান ? £কাথায় অলিদ ? এ ছুঃসময় কাহারও সন্ধান নাই। ওমর এবং 

ভন্যান্ত সেনাপতিগণ আসিয়! অভিবাদন পূর্বক দণ্ডায়মান হুইলেন। 

রাত্রের ঘটনার আভাষ বলিতেই সনমুদ্দায় কথা! এজিদের মনে” হইল। 

বীরদর্পে বলিতে লাগিলেন, ওমর! তুমিই আজ প্রধান সেনাপতি । চিস্ত 

কি ? মরিস়ান গিয়াছে, অলিদ গিয়াছে, এজিদ আছে। চিস্তা কি? যাও, 

যুদ্ধে। €দও বাধা-_মার হানিফে | তাড়াও মুসলমান । ধর তরবার । আমি 

এখনি আসিতেছি, আজ হানিফা র যুদ্ধসাধজীবনের সাধ মিটাইতেছি। 

ওমর শিবির বাহিরে আসিয়। পুর্ব হইতে তুমুল রবে বাজন। বাজাইতে 
আদেশ করিলেন । মনের উৎসাহে আনন্দে সৈম্গণ বিষম বিক্রমে দণ্ডায়মান 

হুইল। এদিকে এজিদ ম্বসাজে-_রত্রময় বীরসাজে, সজ্জিত হইয়। শিবির 

বান্ছির হইয়াই, বলিলেন, সৈম্তগণ ! মরিয়ানের জন্য ছঃখ নাই, অলিদের কথা 

তোমরা কেহ মনে করিও ল1। আমার সৈন্তধ্যেক্ষ মধ্যে বিস্তর অলিদ, বহু 

অরিয়ান এখনও জীবিত রহিয়াছে । কোন চিস্তা নাই। বীরবিক্রমে আজ 

কানিফাকে আক্রমণ কর। আমি আজ তোমাদের পৃষ্ঠপোষক, এজিদের 

সৈন্ত বিক্রম, হান্িফার জ্যোষ্ঠভ্রাত। হাসেন দেখিয়াছে-_-কারবাল। প্রান্তরে 
হোলেন দেখিয়াছে, আমি আজ দামস্কপ্রাস্তরে হানিফাকে দেখাইব। মার 
হানিফ, মার বিধর্মী, তাড়াও মুসলমান ৷ উহারাও বিবম বিক্রমে আসিতেছে, 

আমরাও মহা! পরাক্রমে আক্রমণ করিব। হানিফার যুদ্ধের সাধ আঙ্ি 

মিটাইব। সমস্বরে দামস্ক সিংহাসনের বিলয় ঘোষণ। করিয়। ক্রমে অগ্রসর 

হও ।” 

এজিদ মহাবীর । এজিদের সৈম্তগণও অশিক্ষিষ্র নহে-_প্রতুর স্বাহ্সম্কচ্ষ 

বচনে উত্তেজিত হুইয়৷ বীরদাপে পর্দনিক্ষেপ করিতে লাগিল। আজিকার 

ঘুদ্ধ চম্ষকার । কোন দলে বৃহ নাই, শ্রেণী ভেদ নাই-সআত্ম রক্ষা ভাবেও 

বব 



কেহ দণ্ডায় মান হয় নাই। উদয় দলেরই অগ্রসর, উত্ভর' লং টার 
গমনের আশা। 

এজিন, সৈন্য দলের গম্চাৎ গশ্চাৎ বাঁইতেছেন, এবং সুযোগ সি 
হানিফার সৈম্ত দলের আগমনও দেখিতেছেন,_অগণিত সৈম্ভ) সর্ব 
খর্ধাধারী। বিশেষ লক্ষকরিয়! দেখিলেন, মানৰ শরীরের খণ্ডিত ৯০১০৫ 

সকল বর্ধায় বিদ্ধ। এবং বর্ধাধারীগণের মুখে এই কথা, "এই সেই 
মর্রিয়ান) প্রধান সন্ত্রি মরিয়ান, এজিদের প্রিয় মরিয়ান” এজিদ সকলই 
বুঝিলেন মনে মনে হঃখিতও হইলেন কিন্ত প্রকাশ্তে সে ছুঃখ-_চিছ কেহ 
দেখিতে পাইল না। হাব ভাবেও কেহ বুঝিতে পারিল না। সদর্পে বলিলেন, 
.সৈম্তগণ ! মরিয়ানের খণ্ডিত দেহ দেখিয়া কেহ ভীত হইও না, হাতে 

পাইয়া সকলেই সকল.করিতে পারে। শীঘ্র শীঘ্র পদনিক্ষেপ কর, বজনাদে 
আক্রমণ কর, অশনিবৎ অস্ত্রের ব্যবহার কর। আমরাও গাঁজি রহমানের 

' দেহ সহত্র খণ্ডে খণ্ডিত করিয়া, শৃগাল কুকুর দ্বারা ভক্ষণ করাইব। কর 
আঘাত । কর আঘাত।» 

যেমনি সন্সিলন, অমনি অস্ত্রের বরিষণ। কি ভয়ানক যুদ্ধ] কি 

ভীষণ কাঁও | প্রাস্তরময় সৈম্ত, প্রান্তরময় অস্ত্র, প্রাত্তরময় 

সমর। উভয় দলেই আঘাত প্রতি ঘাত আরম্ভ হইল। অসি, বর্ধা, খঞ্জর, 
তরবারী, সকলই চলিল। কিভয়ানকু ব্যাপার! হে যাছাকে সম্মুখে 
পাইতেছে, ভাহার প্রতিই অন্তর নিক্ষেপ করিতেছে। পরিচয় নাই, 
পাত্রাপাত্র 'প্রতেদ নাই। কি লোমহর্ষণ সমর! এদ্কূপ যুদ্ধে বাচিবার 

কথা কোন পক্ষেরই নাই। সম্মিলন স্থান উভয় পাচ জন্গিয়াছে 

তাহাতে কোন পক্ষেরই আসর হইতে সক্ষম হইতেছে না । কেবল 
সৈল্তক্ষয়, বল ক্ষয়, হইতেছে মান্র। ওমর আলি মসহাব কাকাগ্রতৃতি ছুই 
এক পদ অগ্রসর হইতেছেন, কিন্তু টিকিতে পারিতেছেন না। মহম্মদ 
হানিফ এখনও তরবারী ধরেন নাই, কেবল সৈম্ভদিগকে উৎসাহ দ্িতেছেন। 

। মুহূর্তে মুহূর্তে ভৈরব * নিনাদে দাঁসন্ধ প্রান্তর কাঁপাইয়। তুলিতেছেন। 
টসম্তগণ সময় সময় “আল্লাহু,” “আল্লাহ” শব রিয়া গগনপর্য্য্ত কাপাইর! 
ভুলিতেছে। 

২6 



5৮৬ বিষ।দ-মিন্ঠু ! 

এখনও মহল্গদ হাসিফ তরবারী ধরেন নাই। ছুপ ছুলে কশাঘাত করিয়। 

সৈম্ত শ্রেণীর এক সীম হইতে অন্ত সীম পর্ধ্যস্ত, মৃহূর্তে মুহুর্তে ঘ্বরিয় দেখিতে - 

ছেন। যেখানে একটু মন্দভাবে তরৰারী চলিতেছে, সেই খানেই, সেই ৮ 

ধলের পৃষ্ট পে'ষক হইয়। ছুই 'চারিটী কথা কহিয়া কাফের বধে উৎসাহ দিতে- 

ছেন। কি লোহহর্যণ সমর ! কি ভয়ানক সমর ! বিনা মেপে বিজপী খেলি 

তেছে-_-( অজ্জ্রেন্ন চাঁকচৈক্যে, ) ! হুহুঙ্কারে গর্জন করিতেছে,_-( উভয় দলের 

সৈম্ভগণের বিকট শব্ধ) অযজ্স শীলায় বরিষণ হইতেছে (খণ্ডিত দেহ )। ম্ুষল 

ধারে বৃষ্টি ইতেছে-_-( দেই নির্গত রুধির ) কিছুপ্ধাস্ত সমর ! 
বেতন ভোগী সৈম্ভগণ। ইহারা হানিফারকে ৭ এজিদেরই ব কে? 

হায়রে অর্থ। হায়রে হিংসা! হায় রে ক্রোধ! হানিফের সৈম্তগণ আজ. 
অজ্ঞান;-মদিনা বাসীর বিহ্বল, পদতলে, অশ্ব-পদতলে-__নরদেহ, নয় 

শোণিতঃ ক্রমেই অগ্রসর ॥ ক্রমেই খণ্ডিত দেহ খণ্ডিত অশ্ব, বিষম সমর | 

দৈবাধীন ওতবে অলিদ আর ওমারের বুদ্ধ । কি চমত্কার দশ । এরদৃশ্ট 

কে দেখিবে? ঈশ্বরের মহিমায় যাহার অনুমাত্র সন্দেহ আছে সেই দেখিবে। 

কাল ভ্রাতৃভাব, আজ শক্রভাব,_-এলীলার অস্ত মানুষে কি বুধিবে ? ওমর বলি” 

লেন-_পনিমক হারাম! নিশিথ সময় শিবির বাহির হইয়া, শক্রদলে মিশিলে? 

প্রভাত হইতেই আশ্রয় দাত1 পালন কর্তী, তোমার চির উপকর্তীর বিরুদ্ধে 

অস্ত্র ধরিলে" ধিক তোমার অস্ত্রে! ধিক তোমার মুখে ! নিমক হারাম! 

ধিক তোমার বীরত্বে!” 

ওতবে অলিদ রঁললেম,_ 

'ভ্রাভ ওষর'। ক্রোপে অধীর হইয়। নীচন্ব প্রকাশ করিও না, যথার্থ তত্ব 

ন। জানিয়৷ কটু বাক্য ব্যবহার করিও ন!। ছিছি! তুমি প্রবীণ, প্রাচীন। 

সময় গুণে তোমারও কি মতি-ভ্রম ঘটিল। ছি ছি ভ্রাতঃ। স্থির ভাবে 
কথা বল, কথায় অনিচ্ছ। হয় অস্ত্রের স্থিত সঙ্গালাপ কর!” 

“ভোমর সঙ্গে কথা কি? তৃমিবিশ্বাস ঘাতুকতুমি নিমক হারাম, তুমি 

বীরকুলের কুলাঙ্গার ।» 

“র্দেখ ভাই ওমর! আমি বিশ্বায ঘাতক নহি, নিমক হারাম নহি, 

কুলাঙ্গারও নহি। মরিযান সঙ্গে আমি বন্দি হইয়াছিলাম। পরাস্ত শ্বীকারে 



ত্রিংশ*গ্রবাহ ১৮হ 

আত্ম সমর্পণ করিয়া সত্য ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি । সেই একেক 

রের অলস্তভাব আমার হৃদয়ে নিহিত হইয়াছে, চক্ষের উপর খুরিতেছে, 
চাই বিধর্শি মাত্রই আমার শক্র, দেখিলেই বধের ইচ্ছ! হয়, কারণ,-.. 

এমন নরাকাঁর পণ্ড যে, নিরাকার, ঈশ্বরকে সাঁকারে পৃ! করে? আবার 

যাঁছীর অধীনতা শ্বীকার কক্ষিয়াছি তাহার মিত্র» মিত্র; তাহার শত্রু পরম্ 

শক্র। আর কিরলিব? তোমাকে গালি দিব ন1। তোমার কার্ধ্য তুমি 

কর, আমার কার্ধ্য আমি করি” ্ 

ছইজনে কথা হইতেছে এমন সময়, এজিদ, ওমরের নিকট হৃইয়! যাইতেই, 
অলিদকে দেখিয়! অশ্ব বলগা ফিরাইলেন। 

ওমর বলিতে লাগিলেন “বাদস। নামদার ! দেখুন আপনার প্রধান সেনা- 

গতির বীরত্ব দেখুন” 

এজিদ ছুঃখিতভাঁবে বলিতে লাগিলেন, “অলিদ! এত দিন এত যত্ব 

করিলাম, পদবৃদ্ধি করিলাম, কত পারিতোধিক দাঁন করিলাম, কত অর্থ 

সাহায্য করিলাঁম,তাহাঁর প্রতিফল, তাহার পরিণাঁম, ফল বুঝি ইহাই হুইল ?” 
“আমি নিমকহারামি করি নাঁই, কোঁন লোভের বশীভূত হুইয়। আপনার 

শত্রদলে মিশি নাই। শক্রশিবিরে যাইতেছিলাম--দৈব নির্ধন্ধনে ধর! 

গড়িলাম। কি করি, পরাস্ত স্বীকার করিয়া সত্যধর্মম গ্রহণ করিয়াছি। পরকাল 
মুক্তির পথ পরিষ্কার করিতে ই আজ কাফের বধে অগ্রসর হইয়াছি--অস্ত্ 

ধরিয়াছি।৮ 

এজিদ রোষে অধীর হইয়! বলিলেন “ওমর ! এখনও ধঅলিদ্রশ্রির মৃত্তিকার 

লুষ্ঠিত হয় নাই ইহাই আশ্চর্য্য !” 
এজিদ, ওমরকে সজোরে পশ্চাৎ করিয়। অলিদপ্রতি আঘাত করিলেন-_. 

কি দৃশ্ত! কি চমৎকার দৃষ্ত !» 

অলিদ সে আঘ'ত বন্ধে উড়াইয়া বলিলেন, “আমি আপনার প্রতি অস্ত্ 

নিক্ষেপ করিব না) । বিশেষ মহাবীর মহম্মদহানিফ যিশি আগ স্বয়ং যুদ্ধভার গ্রহণ 

করিয়। সর্ধপ্রধান সেনাপীতি পদে বরিত হইয়াছেন তাহার নিষেধ আছে।', 

এজিদ বলিলেন, «ওরে মুর্খ, একরাত্রি মূর্খ দলের সহবাসে থাকিয়া ই 
দিবিবজ্ঞাঁন জন্মিযাছে_শ্বয়ং রাজা নেনাপতি ? তবে রাজপদে বরিত হই কে? 
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রাজমুকুট শোভা পাইল কাহার শিরে ? রাজা স্বয়ং যুদ্ধে আসিলে ক্ষতি কি? 

সেনাপতি উপাধি লইয়৷ স্বয়ং রাজ] যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া থাকেরে বর্ধর ? 

“এজিদ নামদার! আঁমি বর্ধর নহি। রাজা সেনাপতিপদ গ্রহণ করেন 
না তাহা আমি বিশেষ জানি, মহম্মদ হানিফ তাহার রজ্যেত্র রাজ] মদিনার কে ? 

“মদিনায় আবায় কোন্ রাজার আবির্ভাব হইল ?” 

“মহাশয় ! যিনি মদিনার রাজ1--তিনিই দামঙ্কের রাজ1,--তিনি সুসল- 

মান রাজ্যেয় রাঁজা-_-সেই রাজ রাজেসশ্বর, মহারাজাধিরাজ আজ, ঝুজপদে, 
বরিত হইয়াছেন। রাজমুকুট তাহারই শিরে শোভা পাইতেছে, রাজ অস্ত্র 
তাহারই কটিদেশে দোলিতেছে ।» 

«“অলিদ ! তোমার এরূপ বুদ্ধি না হইলে ভিথারীর ধর্ম গ্রহণ করিবে 

কেন ? আমি গশুনিয়াছি মহম্মদ হানিফাঁকেই মদিনার লোকে রাজা বলিয়। 

ত্বীকার করিয়াছে। সমগ্র মুসলমান রাজ্যে মহম্মর্দ হানিফার নামে কম্পিত 

হয়__কেমন নূতন ধার্মিক ?” 
“ধর্মের সঙ্গে হাসি ভামাসা কেন ? আপনার জ্ঞান থাকিলে, কি আজ 

আপনি হানিফের বিরুদ্ধে বুদ্ধডস্কা বাজাইতে পারিতেন ? আপনি মন্ত্রি হারা, 
জ্ঞান হারা, আত্ম হারা হইয়াছেন। অতি অল্প সময় মধ্যেই রাজ্য হারা হইবেন । 

জীবনের জন্য মহাবীর হানিফ আছেন । আমাদের ক্ষমতার মধ্যে যাহা 
তাহার কথা ঝলিলাম। বলুন ত জাজিকাঁর যুদ্ধে স্বার্থকি? 

“হানিফের জীবন শেষ, জয়নাল আবিদিনের বধ-_মদিনা'র সিংহাসন লাভ | 

আর স্বার্থের কথা, রি শুনিবে? সে স্বার্থ অন্তরে, হৃদয়ে_চাপ11” 

“ঈশ্বর ইচ্ছা সকলই অন্তরে চাঁপা থাকিবে। আর মুখে যাহা! বলিলেন, 
তাহাই কেবল মুখে থাকিল। বলুন ত মহাশয় জয়নাল আবিদ্ধিনকে কি 

প্রকারে বধ করিবেন ?” ৪ 

“কেন বন্দীর প্রাণ বধ করিতে আর কথ। কি? 

“তবে বুঝি রাত্রের কথা মনে নাই । থাকিবে কেন? সমুদায় কথা পেয়া- 
লায় গুলিয়! পেটে ঢালিয়াছেন ?” 

এজিদ একটু চিত্তা করিয়! বলিলেন, “হা হা, মনে হইয়ছে। জয়নাল 

বন্দীগৃহ হইতে পালাইয়াছে। আমার রাজ্য--যাবে কোথা ?” 
ভ খল 
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'যেখানে যাইবার সেখানে গিয়াছে। এ শুনুন সৈম্গণ কাহার জয়-- 

ঘোষণা করিতেছে ।* 

“জয়নাল-কি হানিফার সঙ্গে মিশিয়াছে ? 

“আপনিই বিবেচনা করিয়া! দেখুন মহাম্মদ হানিফ আজ সেনাপতি । 

'সন্তগণ সহস্র মুখে, প্রতি মুহুর্তে, নব ভূপতির, জয় ঘোষণ! করিতেছে। 
জায় কি শুনিতে চাহেন ?” 

এজি মহাব্যস্তে বলিলেন” “অলিদ ! তুমি আমার চিরকালের অন্থ- 

াত, অধিক আর কি বলিব। এঁদ্দিকে যখন গিয়াছ তখন মন ফিরাও, 

হানিফের সৈম্তশিরেই তোমার অস্ত্র বর্ষিতে থাকুক । আর কি বলিব, আমার 

এই শেষ কথা__আমি তোমাকে দামস্ক রাজ্যের প্রধান মন্িত্ব পদ দান করিব।”, 

“ওকথ। মুখে আনিবেন না । আপন আমার সহিত যুদ্ধ করুন, না হয় 

আমার অস্ত্রের নিকট হইতে সরিয়া যাউনন! আমি জয়নাল আবিদিনের 

দাস, মহম্মদ হানিফার আজ্ঞাবহ। আপনার মন্ত্রি হইয়া লাভ যাহা তাহ! ত 

স্বচক্ষেই দেখিতেছেন, এ দেখুন বর্ষার অগ্রভাগ দেখুন , আপনার এক মন্ত্র 

একশত এক মরিয়ানরূপ ধারণ করিয়। বর্ষার অগ্রভাগে বসিয়া আছেন।” 

এজিদ মহাক্রোধে বলিলেন, “নিমক হারাম, কামজাত, কামিনা, আমার 

সঙ্গে তামসা? ইহকালের মত তোর কথা কহিবার পথ বদ্ধ করিতেছি।, 

সজোরে অলিদশির লক্ষ্য করিয়! আঘ্তত করিলেন, অলিদ সে আঘাত বাম 

হম্তস্থিত বর্ষাদও জবার! উড়াইয়া সরিতেই-_-ওমর, অলিদের গ্রীবা লক্ষে 

আঘাত কয়িলেন। বহুদূর হইতে ওমর আলি এই ঘটন1দেখিয়। নক্ষব্রবেগে 

অলিদের নিকট আসিয়া দেখিলেন যে, এজিদ, ওমর , উভয়ে 'অলিদের প্রতি 

অন্ত্র নিক্ষেপ করিতেছে । 

ওমর আলি চন্ষু ঘৃর্ণিত করিয়া বলিলেন, “এজিদ! এদিকে কেন? 

মহন্মদ হানিফার দিকে যাঁও; সেদ্দিনেও দেখিয়াছ। আজিও বলিতেছি, 

তোমার প্রতি কখনই অস্ত্র নিক্ষেপ করিব না ।--তোমার শোণিতে হানিফার 

তরবারী রঞ্জিত হইবে। খ্যাও-_সেদিকে যাও ।_আজ-_» 

ওমর আলির কথ। শেষ না হইতেই, ওমর, অনিদপ্রতি দ্বিতীয় আঘাত 

করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে এজিদ 'অলিদের অশ্রকে, ব্াদ্ধারা আঘাত করিয়া 
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বাম পার্থ হইতে দক্ষিণ পার্খ পাঁর করিয়া দিলেন, অশ্ব কাপিতে কাপিতে রি 

মৃত্তিকায় পড়িয়া গেল। ওমর এই স্থুষোগে অলিদের পৃষ্ঠে আঘাত করি- + 

লেন, বর্ধাফলক হৃদয় ভেদ করিরা বক্ষস্থল হইতে রক্তমুখে বহির্গত হইল! । 
অলিদ ঈশ্বরের নাম করিতে করিতে সহিদ হইলেন । " 

ওমর আলি এজিদকে দেখিয়া একটু দূরে ছিলেন, অলিদের অবস্থা দৃষ্টে 
অসি সঞ্চালন করিয়া ভীমনাদে ওমরের দিকে আসিয়া প্রথমতঃ ওমরের 

অশ্বগ্রীবা লক্ষ্যে আঘাত করিতেই রাজীরাজ শিরশূন্য হইয়া মৃত্তিকায়ু পড়িয়া 
গেল বামপার্খে ফিরিয়া দ্বিতীয় আঘাতে এজিদের অশ্বমন্তক মৃত্তিকায় 

লুটাইয়া দিলেন। পশ্চাৎ ফিরিয়! দেখেন যে ওমর এখনও সুস্থির হইয়া 
দণ্ডায়মান হইতে পারেন নাই, তৃতীয় আঘাতে বৃদ্ধ ওমরকে ধরাশায়ী - 

করিলেন। 

এজি, ওমরের অবস্থা দেখিয়া তাড়াতাড়ি বল্ল্হস্তে ওমর আলির 

দিকে ধাইয়া বাইতেই, ওমর আলি সরিয়] যাইয়! বলিলেন, “এজিদ এদিকে 

কেন আসিতেছ ? যাও হানিফাঁর অন্ত্রাঘাত সহ কর গিয়া । ওমর আলি 

তোমার শৈন্ বিনাশ করিতে চলিলেন।” 

দেখিতে দেখিতে ওমর আলি এজিদের চক্ষু হইতে অনৃশ্ত হইলেন । 
এদিকে সিংহবিক্রমে ঘোর নিনাদে শব্ধ হইতেছে “জয় ! জয়নাল আবিদ্িনের- 

জয়! জয় মদিনার সিংহাঁসনের জনন! জয়, নব ভূপতির জয় ?,” 

এজিদ ব্যস্ততা সহকারে চাহিতেই দেখিলেন যে তাস্াঁর সৈম্ঠদল মধ্যে, 
কোন দল, পৃষ্ঠ দেখ্ঃহইয়। মহাঁবেগে দৌড়াইতেছে, কোন দল রণে ভঙ্গ ছগিয়। 

দাঁড়াইয়া আছেঁ। বিপক্ষ দলের আঘাতে অজ্ঞান জড় পদার্থের স্তায় নীরবে 
আত্মবিসর্জন করতেছে । আর রক্ষার উপায় নাই--কোথাঁয় পতাকা কোথায় 

বাদিত্র দলঃ কোথার ধাঙ্ছকি, কোথায় অশ্বারোহী, কোথায় অস্ত্র, কোথায় 

বেশ ভূষা__প্রাণ বাঁচানই মুল কথা। এখন আর আশা নাই-_এদিকে 
প্রহরী দ্বিতীয় অশ্বতরি যোগাইল। এজিদ ঘোড়ার চড়িয়াই দেখি- 

লেন রাজশিবির লুঠিত হইয়াছে, বিপক্ষ দল অন্য২ং শিবির লুষ্ঠন 

করিয়া আগুন লাগাইয়া দিয়াছে । সৈম্যগণ! প্রাণভয়ে , উদ্ধশ্বাসে 

শৌড়িয়া প্লাইতেছে। মসহাব কাকা, ওমল আলি, কাকে আলি, 
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গ্রভৃতি তাহাদের পশ্চাঙ পম্চাৎ যাইয়া, অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ধর্ষা আঘাতে 

ধরাশায়ী করিতেছে,_-তরবারী আঘাতে শির উড়াইয় দিতেছে। আবার 

জয়ধবনী, আবার সেই জয়রব। এজি? সে দিকে চাহিতেই দেখিলেন, 

অগণিত সৈম্ত, সকলের হস্তই উলঙ্গ অসী, মাঝে মাঝে উর্ধাদণ্ডে অর্ধাচন্ত্র 

আর পুর্ণতার৷ সংযুক্ত দিনমহন্মদী নিশান, শুভ্র মেঘের আড়ালে উড়িতে 
উড়িতে, জয়নাল আবিদিনের বিজয় ঘোষণ। প্রকাশ করিতে করিতে, 
নগরাভিমুখে যাইতেছে। চতুদ্দিক সৈন্তে বেষ্টিত। অভ্যন্তরে কি আছে, 

কে কিপপ্রকারে যাইতেছে কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। কেবল মধ্যে মধ্যে 

জয় ঘোষণার, জয়নালের নাম শুনিয়া, মনে মনে সাব্যস্ত করিলেন* যে নিশ্চয় 

জয়নাল এই সৈন্ত প্রাচীরে বেষ্টিত হইয়া নগরে যাইতেছে-_ 
রাজপ্রসাদে যাইতেছে । এখন কোথা যাই। কি করি হতা 

চতুপ্পার্থে চাহিতেই, দ্েখিলেন যে, সেই কালাস্তক কাল, এজিদের 
মহাকাল+__-আজরাইল মহম্মদ হানিফ, রক্তমাখা দেহে রস্ত আখি ঘ্বুরাইতে 
ঘুরাইতে « কোথা এজিদ? কৈ এজিদ ?” বলিতে বলিতে আমিতেছেন। 
এজিদ প্রাণভয়ে অশ্বে কশাঘাত করিলেন। মহম্মদ তানিফাও এজিদের 

দ্রতগতি অশ্বদ্িকে দুল ছুল উঠাইলেন। 

উদ্ধার পর্ব 

সমাপ্ত। 





বিষাদ-সিন্ধু!! মহরম পর্থ য় 
সমালোচন। । 

।বিষাদ সিন্ধু-_মহরম পর্ব, মীর মশারফ হোসেন প্রণীত। কলিকাতা 

ছিন্দু মুসলমানে একতা সম্মিলন ন। হইলে যে এদেশের প্রকৃত উন্নতি 

হইতে পারিবে না, অনেক চিস্তাশীল লোকে একথা বুঝিতে পারিয়াছেন । 

ভাষার ্রকতাই জাতীয় বন্ধনের মূল। কেহ কেহ আশা করেন আমাদের 
বাঙ্গালা ভাষা একদিন সমস্ত ভারতের ভাঁষা হইয়! উঠিবে। কিন্ত আমরা 
যখন বাঙ্গালার ছুইটা প্রধান জাতির মধ্যে ভাষার একতা দেখিতে 
পাই না তখন আর ওরূপ ছুরাশাকে হৃদয়ে স্থান দিতে সাহস পাই না ।ং 
বাঙ্গালার লোক সংখ্যায় দেখা গিয়াছে এদেশে হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যা! 

প্রায় তুল্য। এই যে তিন কোটী মুসলমান, বাজাঁলা দেশই ইহাদের 
মাতৃভূমি, বাঙ্গালা ভাষাই ইহাদের মাতৃভাষা । কিন্ত সুসলমানের! 
একথা স্বীকার করেন না। ইহার! যদিও মাতৃভূমি বলিয়া অন্য কোন 

দেশের উল্লেখ করিতে পারেন না কিন্ত পারসী আরবীই তীাহ্নদের মাড় 

ভাষ। মনে করেন। শিল্প €্রণীর মুসলমানে কদর্ধ্য বাঙ্গলাঘ কথাবার্তা 

বলিয়! থাকে বটে,কিস্ত শিক্ষিত বঙ্গালি মুসলমান বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় কথ] 

ৰলিতে বা বাঙ্গাল! চর্চা করিতে একাস্ত বিরোধী । তাহার! অশুদ্ধ উর্দু 

ছাঁড়িয়! ভদ্র বাঙ্গালির সছ্ত ভদ্র বাঙ্গাল ভাষায় আলাপ করিতে বড়ই 

অপমান বোধ করেন। ইহা হিন্দু মুসলমান উভয়েরই টুর্নাগ্যের বিষম্ব। 

কিন্ত সম্প্রতি শিক্ষিত মুসলমান বাঙ্গালা ভাষায় অনুশীলনে প্রবৃত্ত হ্ইয়া- 

ছেন। মীর মশাররফ হোসেন তাহাদের মধ্যে, অগ্রগণ্য । ইনি বাঙ্গাল! 

ভাষায় যেরূপ অধিকার লাভ করাছেন তা! নিতাত্ত গ্রশংসনীয়। 

ইতি পূর্ব্বে ইন্টার প্রণীত আরও কয়েক খানি গ্রন্থ আমরা দেখিয়াছি; ইনি 
যেরূপ বিশুদ্ধ ও সুমধুরষ্ঠ বালালা লিখিতে পারেন অনেক শিক্ষিত হিন্দু 

তেমন লিখিতে পারেন না একঞ্জন মুসলমান বাঙ্গালির পক্ষে ইছা!৷ সামান্ত 
গৌরব ও প্রশংসার কথ! নহে। 
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বিষাদসিষ্কু বাঙ্গালা ভাযায় এক খানি উপাদেষ গ্রন্থ ছইয়াছে। আমা-' 
দের হছুঃখিনীর মাতৃ ভাষা! তাহার মুসলমান সন্তানের প্রদত্ত বিদেশীয় 
উপকরণে অথচ স্বদেশীয় ছ্ীচে গঠিত এই মনোহর অলঙ্কার থানি অর্ি্ 

যত্বে অলে ধারণ করিবেন। মীর মশারফহোসেনের লিপিশক্তি অতি 

সনোহর; তাহার লেখার গুণে একবারও মনে হয় নাই যে কোন্ অপরিচিত 

বৈরশীক ঘটন1 ও আচার ব্যবহারের কথ! পাঠ করিতেছি । যে মহরম 

পর্ধ প্রতি বৎসর দর্শন করি; যাহা আমাদের জাতীয় পর্বরূপে পরিণত 

হইয়াছে তাহার প্রকৃত ইতিহাস আমর! কেহই সম্যক অবগতি নহি। 
সামান্ত মুসলমানের মুখে যাহা শুনিয়াছি তাহাতে উহার প্রকৃত গৌরব 

ও ষর্দ কিছু উপলব্ধি করিতে পারি নাই। বিষাদসিন্ধু পড়িয়া আমাদের, 
পূর্ব সংস্কার দূরীছৃত হইল। অন্তঃকরণে এক অতি অপূর্ব বিন্ময় পুর্ণ 

ভবের উদয় হইল। একদিকে হাসেন হোসেনের অসাধারণ ধন বিশ্বাস, 

মহত্ব ও উদারতা অন্তদিকে এজিদের ক্র প্রকৃতি, “নিষ্টরতা৷ মজ্জাগত 

বিদ্বেব ও প্রতি হিংসা এমন অপুর্ব কৌশল চিত্রিত হইয়াছে ষে পাঠ 
করিলে অস্তুঃকরণ আলোড়িত, হৃদয় বিশ্বব্ধ ও মন হর্ধ বিষাদে মুহমান 
হইয়। পড়ে ॥ ইহার উপসংহার ভাগ এমন করুণারস পুর্ণ যে পাঠ করিয়। 

কেহই অশ্রুসংবরণ করিতে পারিবেন ন1। ইহার ভাষা বিশুদ্ধ মধুর ও 
লালিত্য পৃর্ণ। যাহারা! বিশুদ্ধ ও. নুরুচিপূর্ণ বাঙ্গাল! গ্রন্থ পড়িতে ভাল 
বাসেন বিষাদ সিন্ধু তাহাদের পক্ষে এক খানি স্ুপঠ্য গ্রন্থ হইয়াছে। 
আমর! ভরসা করি বাঙ্গালি হিন্দু এই পুস্তক পড়িয়া মুসলমানকে ভাই 

বলিতে শিখিষেশ, আর বাঙ্গালি মুসলমান এই গ্রন্থ পড়িয়া বিশুদ্ধ বাঙ্গাল! 
শিক্ষা করিবেন । 

এ সন ১২৯২ সাল ২৩শে জ্যেষ্_ চারুবার্ডা । 
চি 

৭. আনার 

 বিষাদ-সিন্ধু! ! ! 
মহরম পর্ব । 

_. এই পুস্তকখানি আমরা বহুদিন পূর্বে প্রাপ্ত হইয়াঁছি। ইহা মীর মশাররফ 
হোসেন নামক একজন মুসলমান বিরচিত। আমর গ্রন্থকর্তার নিকট বিশেষ 



এ? 

'্আপরাধী আছি যে ইহার এত দিন সমালোঁচন! করি নাই। আমাদের পীড়া 
ও ব্যস্ততাই তাহার প্রধান কারণ অতএব আমরা ক্ষমা পাইবার যোগ্য । 

টি ন! পড়িয়! ভাল মন্দ বলিতে আমরা ইচ্ছ' করি না, জতরাং আমরা 

ইহ! পাঠ করিবার অৰকাশের প্রতীক্ষায় ছিলাম । আমরা কিছুদিন পূর্কে 
ইহ] পাঠ করিয়াছি। বলিতে কি ইহা আমাদিগের চিত্ত এতাখিক আকর্ষণ 
করে যে ছুই দিনের মধ্যেই ২০৪ পৃষ্ঠা যুক্ত এই পুস্তক পাঠ আমরা সমাপ্ত 
'কিরি। ইহার ঘটনারাশি ইতিহাসমূলক, কিন্তু ঠিক যেন উপন্লাসের স্যার 
আমরা গ্ঠ করিলাম। ঘটনাগুলি উপন্যাসের ন্যায় লেখার চাতুর্ধ্য ও মিষ্টতা 
তাহাদিগকে যথার্থই উপন্তাসের বেশ প্রদান করিয়াছে । এ দেশের মুসলমা- 

(নেরা কেহ যে এরূপ বাঙ্গাল। ভাষা লিখিতে জানেন আমরা পুর্বে তাহ। জাঁনি- 

তাম না। এমাম হাসেন হোসেনের ইতিহাস বাস্তবিক বিষাদ সিদ্ধ, কিন্ত গ্রহ 

কর্তার হাতে পড়িয়া! ইহ1 বিষাঁদ মহাসাগর রূপ ধাঁরণ করিয়াছে বলিলে অতু.ঞ্জি 

হয় না। কবিযে চরিত্র গড়েন তাহাতে কল্পনা থাকে স্থতরাং তাহা পাঠে 

লোকের মনে বিশ্বময় ভাবাদি সহজে উদয় হইতে পারে; কিন্তু ময়মুনা1 রূপ 

রাক্ষসী, জায়েদার্ূপ ঈর্ষান্বিত! ও বিশ্বাসঘাতিনী, এজিদের ন্ায় স্বার্থপর, 

আত্মাভিমানী ও ধার্শিক-বিদ্বেষী লোক সকল ঈশ্বরের স্থ্টিতে আছে ইহা কি 
বিশ্ময়কর ! এম।ম হাসেন হোসেনের গ্রতি ইহাদের ব্যবহার বাস্তবিক বিষাদ? 

সিন্ধু উৎলিত করে । যে হাঁসেন বুদ্ধের হস্ত হইতে বর্থমঘাত পাইয়াও তাঁকে 

ক্ষমা করিলেন, জায়দা বিষ খাওয়হিয়াছেন জানিয়াও তাহাকে ক্ষম। 

করিলেন, এবং সে কথা সম্পূর্ণ গোপনে রাখিলেন তাহার এ জগতে ভয়ানক 

শক্র হয় ! বিষাদ সিন্ধু পুস্তকখানি আদরের বস্ত হইয়াছে. মহরমে তেন 

যে এত কাল পরেও লোকে বুক চাঁপড়াগ্ন তাহা ইহা পাঠে অনায়াসে বুঝ! 

যাইবে। ধাহার। মহরমের বৃত্তান্ত পাঠ করিতে চাঁহেন তাহারা এই পুস্তক 

পাঠ করুন। খাঁহারা পবিত্র *্সত্য উপন্যাস পাঠ করিতে চাহেন তাহারাও 

ইহা পাঠ করুন। মীর মশার্রফ হোসেন যে উপাদেয় সামগ্রী আমাদিগকে 

উপহার দিয়াছেন তজ্জন্তপ্্ঠাহাকে আমরা যথার্থ অন্তরে নমস্কার করি। 

সন ১২৯৩ সাল ১৭ শেবৈশাখ--সুলভ ল্মাচায়। 
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বিষাদ সিন্ধু! মীর মশাররফ হোসেন প্রণীত।--প্রায় এক. হানার 
বৎসর হইতে চলিল, মুসলমানগণ আসিয়া বঙ্গে বসতি স্থাপন করিয়া- . 

ছেন, ছঃখের বিষয় এত দীর্ঘকাঁলেও বঙ্গবাসী কিন্দুগণ তাহাদের ধর্ম ইতিহীিস্ 

কাহিনী সম্যক অবগত নহেন ; যা জানেন তা ভাসা ভাসা উপরি উপরি 

মাত্র ।- যদি মুসলমানগণ বঙ্গ সাহিত্যের অনুরাগী হইয়! তাহাদের ইতিহাসা'দি 

খাঁটি বাল! ভাষায় লিখিতে আরম্ভ করেন, গাহা হইলে তাহার! যে কেবল 

উক্ত অভাব দূর করিতে পারেন, এমন নহে-_এই সুত্রে উভয় জাতির মধ্যে 
ক্রমে একট! সখ্যতা স্বাপন হইতে পারে। তাই বিষাদ সিন্ধু পাঠ করিয়া 
আমর! বিশেষ প্রীত ছইলাম। ইহা মহরমের একখানি উপন্তাস ইতিহাস । 

ইহার বা্গলা যেমন পরিষ্কার, ঘটনাগুলি যেমন পরিষ্বট, নায়ক নায়িকার: 
“চত্রও ইহাতে তেমনি নুন্বররূপে চিত্রিত হইয়াছে। ইতি পুর্বে একজন 

মুসলমানের এত পরিপাঁটী বাঙ্গলা রচনা! আর দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় 
না। | 

লেখুক বিঘা সিম্কুর দ্বিতীয় ভাগ লিখিতে প্রতিশ্রুত হইয়াঙ্েন। আমর! 

আগ্রহ সহকারে তাহার অপেক্ষায় রহিলাম। আশ! করি এইরূপে তিনি 
তাহাদের ধর্ম ইতিহাস সম্বন্ধীয় নানা কাহিনী ক্রমে ত্রমে প্রকাশ করিয়া 

সেসম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতাদূর করিবেন। 

সন ১২৯৩ সাল ফান্তন-_-ভারতী । 
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আমর! শ্রীযুক্ত মীর মশারফ হোসেন প্রণীত “বিষাদ-সিম্থু (মহরম 

পর্ব )৮ নামক একখানি বাঙ্গালা পুস্তক উপহার পাইয়াছি। গ্রন্থথানিতে 

হুরমের আহ্ুপূর্বিক ইতিহাস অঠি স্ুন্দররূপে বিবৃত হুইয়াছে। মুসল- 

্জান-জগত5 মহরম, এক প্রকাণ্ড ব্যাপার। ইহার যথাষথ ইতিহাস এক 

জন মুসলমানের নিকটেই আশা করা য'ইতে পারে । হোসেন সাহেব 

আরবী ও পারসী মুল হইতে সংগ্রহ করিয়! বাঙ্গালায় এই গ্রন্থথানি প্রণয়ন 

করিয়! বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাস ভাগারে এক মুল্যবান পদার্থ প্রদান 

করিলেন, ইতিহাঁসিটা একখানি সুন্বর উপন্তাস। যেন্ধপ সুন্দর, সুললিত, 

হ্বদয়গ্রাহী ভাষায় গ্রন্থখানি রচিত, তাহাতে হোসেন সাহেবকে বাহাছুর 

বলিতে হয়। শ্তস্তান্তরে আমরা এই বিষাদ-সিন্ধু মন্থন করিয়া মহরমের 

চস্গৎকার রহস্য পাঠকগণকে উপহার দিলাম । রি 

গন ১২৯২ সাল ২৭ শে বৈশাখ-_বঙ্গবাসা । 

বিষাঁদ-সিঙ্ধু (মহরম ষ্র্ব, ) প্রথম ভাগ, মীর মশারফ হোসেন প্রণীত। 

মহরমের মূল ঘটনা! অবলম্বনে এই পুস্তক খানি লিখিত হইয়াছে। 
আমরা প্রথমতঃ ইহা তত যত্বের সহিত পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হই নাই) 
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রিস্ক ইহার কিয়দংশ পাঠ করিতে আরম্ত করিয়া আর ইহা ত্যাগঞ্জিককিক্ডে: 

পাছিলাম না। আমরা সমুদয় পুত্তক খানি বিশেষ যত্ব ও মনোর্ধে্গেরট 

সহিত পাঠ করিয়া অতাস্ত সন্তোষ লাভ করিলাম । মুসলমান ক এ 

লিখিত বাঙ্গালায় এরূপ রচনী-চাতুর্স্য আমরা কখনও দৃষ্টি করি নাই। 

ইহার ভাষা এত স্মুশ্রাব্য ও উৎকৃষ্ট হইয়াছে যে, আমরা গ্রস্থকারকে শত 

শত ধন্যবাদ না দিয়! থাকিতে পারিলাম না। “বিষাদ-সিদ্কু* যে কেহ পাঠ. 

করিবেন, তিনিই মুক্তকণ্ঠে ইহার প্রশংসা করিবেন তাহাতে কোন স্মব. 

নাই। আজ কাল ইস্রমান ত্রট্দিগের বাঙ্গালা! ভাষার ও প্রতিশ্মহুরা 
দেখিয়া আগ শী হইয়াছি। মীর মশার্বফ হোসেন সাঁছেবে 

এই পুস্তক খানি পাঠ করিলে তীঞগাকে নূতন ব্রতী বলিয়! বোধ হয় ন্ 
- বাস্তবিক তিনি যে একজন সুলেখক, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাঁ' , 

ইচ্ছা সমুদক্ষ গ্রন্থথানি উদ্ধত করিয়া! পাঠকবর্গকে উপহার দিই, ঘি 

্বানাভাব বশতঃ তাহা পারিলাম না । আমর! ভরসা করি, গ্রন্থকার '্াঁধ 

খনি হইতে আরও অপিক রক্ত সংগ্রহ করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় বৃদ্ধি * ৮ 
করিবেন। 

সন ১২৯১ সাল, ৬ই জ্যে্ঠ--ফময় / 

বিষাদ-সিদ্ধু। ভহরম পর্ব । কুষ্টিয়া লাহিনী পাড় নিবাসী ৭ 

সীরমশীক্ররফ হোসেৰ প্রণীত। মূল্য 5২টাকা মাত্র । গ্রন্থকর্তা বিশুদ্ধ বঙ্গ, .. 
অনেকগুলি গ্রন্থ লিখিয়া এবং গত জীবন “আজীজন্ নাহার” সম্বাঁদ পর্বে । 

সন্বাদকীয় কার্ধ্য নির্বাহ করিয়! সাহিত্য সমাজে বিশেষ পরিণত, সু, 

তাহার লেখনীর নূতন পরিচয় প্রদান বাহুলা। প্রসিদ্ধ মহরমের তা 
বৃত্তান্ত বিষাদসিন্ধুর গর্ভ পুর্ণ হইয়া, বিষাদ সিন্ধু নামের সার্থকতা সন্পানলা 
করিয়াছে। ইহার এক একটী স্থান এরূপ “করুণ রসে পুর্ণ যে পাঠ 
চক্ষের জল রাখ! যার না। ধযীহারা মুসলমান দ্িগের মহরম পর্থে 

বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করেন, অন্থুরোধ কমি, হারা বিষাদ দি ট 
পাঠ করুন মনোরথ পুর্ণ হইবে। মুসলমানদিগের গ্রন্থ এন্প বিশ, 

ইস 

বর্গতাধায় অল্লই ক্যন্বাদিত ও প্রকাশিত হইয়াছে । এই সবল গ্রহ কনে 



আওতায় 

আমর! বিশেষ মনঃ£ঘংযোগে মীর মসার্রফ হোসেন সাহেব গ্রণ। 

বিষাদ মিন্ধু পাঠ করিলাম । গরকর্তা নবীন লেখক নহেন। ইনি বঙ্গ সাহস 
মে কখন কষে মোহন বীশরী, কখন ইন বন, কখন নব 
মহ গচ্ছ লইয়া, কত ভ্রীড়| করিয়াছেন। আজ ইহার কান্তি অগ 

রশ তূপ, ভাব অগ্যরগ,_-বানে সে হাসি নাই, শরীরে মে আতা নাই. 

বাদ নিলীম] বরণে রঞ্জিত। গ্রন্থকার “ তুষি আমার একমাও 

পূর” বলিয়া আরম্ত করিয়া! পরিশেষে হায়! হোমেন হায়! হোদেন 

বক্ষে করাথাত করিতে করিতে যবনিকা গতন করিয়! নিজেও বাদি, 

| জগরকেও কীদাইয়াছেন। বিখ্যাত মহরমের ঘটন1 অবলম্বন করিয়' 

সাদ-সিদ্ধু রচিত হইয়াছে। মহাত্বা হাসেন হোপেন কির়পে এজিদে। 

] শলে পতিত হইয়া গ্রাণ হারা; শেষে সর্বহারা হইয়া একবিদু জলে 

আবাল বুদ্ধ হাহাকার রবে মহাপ্রান্তুর কারবালায় জীবন বিমর্জ 

লেন, দেই সকল শোকাবহ রোমহ্্ষণ ঘটনায় বিষাদ-সিদ্ধু মহরম পর্ক 

মা অভিহিত হইয়াছে। 

গ্রসথকর্ধী জয়নাবের রূপ বর্ণনা করিতে যাইয়া লিধনী কেমন ঈষং 

ভাবে ধারণ *করিয়। এজিদের মন্তক অবিশ্রান্ত ছুলাইয়াছেন, নিষ্েও 

চলিয়াছেন পাঠককেও হুলাইতেছেন। ববি বলিয়াঞ্ছন “ মামান্ত অল 

হা জয়নাবের' কর্ণে দুলিতে দেখিয়াছিলেন মেই দোলা তাহার মস্ত 










